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As estrelas da maior operação de combate à corrupção da história trocam os tribunais 
pelos palanques e reacendem o debate sobre os limites entre a Justiça e a política 



BTG Pactual e 
Conservação 
Internacional, juntos. 
O meio ambiente tem 
1 bilhão de motivos 
para comemorar 
essa parceria. 

O BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG) 
fechou acordo com a Conservação Internacional 

para projetos de reflorestamento no Brasil 

e na América Latina. 



O acordo visa fomentar 

projetos de reflorestamento 

na América Latina. 

A organização ambiental 

vai atuar como conselheira 

técnica do BTG Pactual 

na compra de terras desmatadas 

para reflorestamento, no Brasil 

e América Latina. 

O acordo pretende 

movimentar US$ 1 bilhão 

ao longo de cinco anos 

e proporcionar significativos 

benefícios climáticos, 

ambientais e sociais. 

btg pactual 

CONSERVATION O 
INTERNATIONAL 

Ea 



a) horas diárias e progri mação ao vivo, p 
se informar, entreter, além de produtos [ 

Seu universo online 
UOL é programação ao vivo, podcast, entrevistas, 
debates, produtos, serviços e muito mais. 
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A LemosPassos 

completa 60 anos 

presente em 

9 estados brasileiros, 

em Portugal e no Panamá, 

servindo mais de 6 milhões 

de refeições por mês, 

Já sao 260 restaurantes 

e 2.200 colaboradores. 

E isso é só O começo. 

- Restaurantes corporativos e populares 

- Alimentação educacional e hospitalar 

- Facilities 

- Administração de alojamentos 

Entre em contato com a gente. 

Acima de tudo, * 

“ » ENSINADAS 177] x MILA o cuidado. 

www .lemospassos.com Q, 



ARENA DISTINTA 

sergio Moro: o ex-juiz se 

filiou ao Podemos e pode 

vir a disputar a Presidência 

da República em 2022 

DO TRIBUNAL PARA O PALANQUE 
A OPERAÇÃO LAVA-JATO foi um marco no combate à 
impunidade no pais e mesmo seus críticos, e não são pou- 

cos, admitem o extraordinário avanço civilizatório da em- 

preitada. Inicialmente despretensiosa, a investigação con- 
duziu um grupo de procuradores do Paraná às portas de 

um monumental esquema de corrupção — o maior da nos- 
sa história e um dos maiores do mundo. No total, o caso 

envolveu mais de uma centena de parlamentares, além de 
governadores, ministros de Estado e quatro ex-presidentes 

da República — um deles, como se sabe, Luiz Inácio Lula 
da Silva, acabou condenado a 26 anos de prisão. Num pais 

acostumado a uma rotina de desvios e à tolerância com os 

crimes de colarinho-branco, foi um avanço inegável. 

Embora bem-sucedida em muitos aspectos, a Lava-Jato 

também ultrapassou alguns limites inaceitáveis. Na ânsia 
de condenar quem consideravam suspeitos, os membros da 

operação atentaram contra o estado democrático de direi- 
to, uma ilegalidade revelada pelas mensagens trocadas en- 

tre os procuradores de Curitiba e o juiz Sergio Moro. Jun- 
tos, eles combinavam estratégias, prazos e procedimentos, 

o que jamais poderiam fazer. Afinal de contas, pelas leis 

brasileiras, o magistrado precisa ter uma atuação impar- 

cial durante uma investigação — e não instruir uma das 

partes em prejuizo da outra. Além dessa grave violação ao 
devido processo legal, a Lava-Jato provocou muitas dúvi- 

das ao longo de sua duração em relação a um outro fator: 
Moro e os procuradores teriam, em determinados momen- 

tos, agido motivados por interesses políticos? 

8 17 DE NOVEMBRO, 202] 

Alguns episódios ajudaram a levantar essa suspeita. 

Ás vésperas da eleição de 2018, por exemplo, o então juiz 

retirou o sigilo de uma delação premiada que fazia graves 

denúncias contra o PT e seus principais lideres, um proce- 

dimento absolutamente incomum para alguém na sua po- 

sição. Terminado o pleito, reforçando a tese de que seu 
propósito era outro (no caso, criar problemas para um 

partido e favorecer seu adversário), ele abdicou da toga e 
aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para 

assumir o cargo de ministro da Justiça. Na ocasião, disse 
que “jamais entraria para a politica”, mas que aceitava o 

convite porque “continuaria o combate à corrupção” e 
que sua atuação seria de “um técnico”. 

Na semana passada, o técnico virou oficialmente poli- 

tico, Sergio Moro se filiou ao Podemos, partido pelo qual 
pode vir a disputar a Presidência da República em 2022. 

Dias antes, soube-se que Deltan Dallagnol, um outro ico- 

ne da Lava-Jato, estava deixando o Ministério Público 

para tentar uma cadeira de deputado federal pela mesma 

legenda. A reportagem que começa na página 26 mostra 

que essa interseção entre politica e Justiça, apesar de não 
ser um fenômeno novo, deve ser observada com muita 

atenção (e coibida, caso se comprovem as segundas in- 

tenções dos envolvidos). Ex-juizes e ex-promotores têm, 
evidentemente, o direito de disputar cargos eletivos. Mas 

a Justiça não pode servir a propósitos pessoais — e muito 
menos de trampolim para outras carreiras sem que de- 

terminadas regras sejam seguidas. E 

p 
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JHSF 
apresenta 

VILLAGE 
GOLF - SURF - TÊNIS - EQUESTRE - TOWN CENTER 

Um Village com cultura, liberdade, 

diversão e senso de comunidade. 

: 0 Boa Vista Village traz uma completa estrutura de serviços e amenities inéditas: 

apo de golfe, clube de surf, centro de tênis, centro equestre, fazendinha, Kids Center, 

spa internacional, academia, clube esportivo, centro orgânico e Town Center. Num projeto 

equip exclusivo. assinado por: Sig Bergomin, Murilo Lomas e Pablo Slemenson, com paisagismo 

| Dre) “reunindo lotes residenciais em dois exclusivos condomínios, 

E aa age Rorre, alem de Surt e E e Golf Residentes, 

V ia re Gardens & V His Parks Dois exclusivos condominios com clubes reservados e lotes residenciais a portir de 2,500 m?. 
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Grand Lodge Residences Family Offices Surf Lodge Residentes Golf Residences 

De 22005400 me 20 4 suites. De 270 9500 m e 2 0u 3 suites De |dãjo 486 me 20 Asujtes, Com áreos de escritórios 
privativos de 890 111 mº 

CONHEÇA OS DETALHES DO BOA VISTA papi E VISITE O SHOWROOM | E 
VILLAGE E TODAS AS OPÇÕES DE PLANTAS, Vendas: 11 3702.2121 | 11 97202.3702 - 

BAIXE O APP; JHSF REAL ESTATE. atendimento Gcentraldevendasfbv.com.br 
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DAVID CARD 
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NOAH BERGE 

“A POLÍTICA ATRAPALHA” 
Para o vencedor do Nobel de Economia deste ano, a interferência dos governos em 

assuntos econômicos para obter dividendos políticos pode ser um obstáculo ao progresso 

CARLOS EDUARDO VALIM E LUANA MENEGHETTI 

NASCIDO em uma familia humilde 
de pequenos fazendeiros, o econo- 

mista canadense David Card, 65 

anos, se transformou em um impro- 

vavel ganhador da maior honraria 

acadêmica de sua especialidade: o 
Prêmio Nobel de Economia. Normal- 

mente afeita à consagração de gran- 
des arcabouços teóricos, a Academia 

Real de Ciências da Suécia, em 2021, 
acabou optando por fugir a essa re- 

gra ao reconhecer o trabalho de 

Card, focado em experimentos natu- 

rais, que são pesquisas a partir de si- 

tuações do mundo real, principal- 

mente no que diz respeito aos impac- 

tos do salário minimo, da migração e 

da educação no mercado de trabalho. 

Professor da Universidade da Cali- 
fórnia, em Berkeley, Card dividiu o 
prêmio de cerca de 1,] milhão de dó- 
lares com os colegas Joshua D, An- 

griste Guido W. Imbens, respectiva- 
mente do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) e da Universi- 

dade Stanford, que criaram metodo- 

logias para avaliar as relações de 

causa e efeito na economia. Com 

mais de três décadas de carreira, 

Card tem peculiar interesse no Bra- 

sil, alvo de um estudo de 2018 em 

que analisou a determinante racial 

dos salários nas empresas. Um mês e 
meio depois de anunciado vencedor 

do Nobel, Card falou a VEJA, por 

meio de conferência virtual, sobre o 

prêmio, suas pesquisas, O racismo no 

Brasil e como vê as perspectivas eco- 
nômicas do pais. 

Suas pesquisas sobre mercado de 

trabalho são muito influentes e aju- 

daram a desenvolver as chamadas 

metodologias de experimentos natu- 

rais. O senhor tinha a expectativa de 

TTDE NOVEMBRO, 20721 H 
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ganhar um Nobel com elas? Não. O 

Prêmio Nobel de Economia é sempre 
concedido às pessoas que fazem o que 

chamamos de pesquisa metodológica, 
como criar um modelo teórico ou és- 

tatístico. Meus covencedores, Joshua 

Angrist e Guido Imbens, tiveram o 

prêmio concedido por sua metodolo- 
gia. Portanto, acho que sou a primeira 

pessoa a ganhar um apenas por fazer 

estudos. Dai eu não ter jamais imagi- 
nado que isso poderia acontecer. 

Os estudos sobre mercado de traba- 

lho são muito interessantes e impor- 

tantes para governos fazerem políti- 

cas de geração de empregos, mas 

nem sempre têm o reconhecimento 

acadêmico, não? Nunca. Esse não é 

um campo muito respeitado. 

O senhor não vê a perspectiva de is- 

so mudar? Um pouco, talvez, lenta- 

mente. Acho que, no entanto, ainda 

prevalece a ideia de que a economia é 

em grande parte um assunto teórico. 
Se você ler Adam Smith (1723-1790) 

ou John Maynard Keynes (1883- 

1946), tudo é teoria. Hã algumas pro- 
vas casuais. Alguém pensa: “Isto deve 

ser verdade”. Essa tradição ainda vive 
fortemente na economia. Os econo- 

mistas mais respeitados estão traba- 
lhando em modelos bastante abstra- 

tos de coisas. Do meu ponto de vista, 
isso sempre foi um problema, pois há 

muitos modelos e não há provas sufi- 
cientes de quais estão certos ou qual 
parte de cada um deles está certa. 

Mas, de qualquer forma, é mais esti- 
mulante intelectualmente para a 

maioria das pessoas falar sobre o teó- 
rico. Por exemplo, as pessoas gostam 

de falar sobre filosofia e religião. 

se eles se baseassem mais em da- 

dos e conseguissem demonstrar 

com mais precisão o que é causa e 

consequência, como é o caso dos ex- 

perimentos naturais, os economis- 

tas poderiam mudar a sociedade? Na 
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“Nosso estudo 
no Brasil mostra 
que problemas 
educacionais 

explicam dois terços 
das diferenças 

salariais entre brancos 
e não brancos nas 

empresas. Já o terço 
restante pode ser 
racismo mesmo 

realidade, em economia, um estudo 
não costuma mudar muito a opinião 

de ninguém. Na verdade, nem mesmo 
dez estudos costumam mudar nin- 

guém. Ou mais verdade ainda, a 

maioria das pessoas nunca muda sua 

opinião. Em vez disso, o que acontece 

é que, com o tempo, talvez os mais jo- 
vens tenham a mente um pouco mais 

aberta do que os mais velhos, então, 
eles começam a procurar respostas 

para novos problemas. 

O senhor realizou estudos sobre o 

Brasil. Por que escolheu o país para 
realizá-los? O Brasil é interessante 

para fazer experimentos naturais. No 
que diz respeito a mercado de traba- 

lho, minha área de interesse, tem da- 
dos muito bons sobre o setor formal. 

E é um pais incomum, pois tem uma 

fração muito grande de trabalhado- 

res não brancos. Foi um dos maiores 
paises a receber escravos no mundo e 

é um pais onde mais da metade da 

população não é branca. Então, pos- 
so olhar para uma empresa e verifi- 

car nessa empresa em uma determi- 

nada categoria de idade e escolarida- 

de de trabalhadores, ou em uma de- 
terminada categoria salarial, quan- 

tos dos trabalhadores são brancos e 
não brancos. A partir disso, poderia- 

mos ver como seria a evolução das 

pessoas na empresa. Essa é a base do 
trabalho que escrevemos, 

Que conclusões tirou desses dados? 

Algumas dessas descobertas, acredi- 
to, são bastante conhecidas no Brasil, 

A educação é um fator de extrema re- 
levância no mercado de trabalho bra- 

sileiro, e os trabalhadores não brancos 

têm uma educação mais baixa. Muitas 

pessoas ja sabiam disso. Mas, pelos 

dados, pudemos constatar que as dife- 
renças salariais entre brancos e não 

brancos provocadas pelas disparida- 
des em educação se aplicam a dois ter- 

ços dos casos. O terço restante pode 
ser creditado ao racismo puro e sim- 

ples. Ainda assim, a questão da raça 
no Brasil é fascinante. 

Fascinante em que sentido? Há uma 

longa história de estudos sobre o as- 

sunto. O primeiro sobre esse tema foi 
realizado nos anos 1970, mas, durante 

a ditadura, foi suprimido. Era um es- 
tudo muito bonito, mas que não foi 

analisado por quatro anos. De qual- 
quer forma, existe uma longa tradição 

de estudos raciais no Brasil, que vem 
desde um famoso sociólogo dos anos 

1930 (Gilberto Freyre). A percepção 
brasileira sobre a mestiçagem era de 
que todas as pessoas vão ficando mais 

brancas. Essa é uma maneira de colo- 
car as coisas. É o ponto de vista opos- 

to ao dos americanos. Eles têm uma 

visão estranha — eu não sou america- 

no, nasci no Canadá — de que, se você 
é um oitavo negro, você é negro. A ra- 
ça branca, para eles, é uma coisa mui- 
to fraca e frágil, e uma pequena dose 

de raça negra faz de você um negro. 
Enquanto a visão oposta foi mais ex- 
posta no Brasil desde a primeira me- 

tade do século XX. Numa família ne- 



gra, se a filha se casasse com um ho- 

mem branco, ou vice e versa, talvez os 
descendentes fossem considerados 

brancos. De certa forma, é uma visão 
mais otimista, por se esperar que so- 

frerão menos racismo. 

No Brasil, discute-se sobre o que é 

mais importante para uma pessoa 

negra conseguir um bom emprego. 

Seus estudos podem realmente me- 

dir isso? Diferenças raciais estão 

presentes, mas não são enormes, co- 
mo seriam nos Estados Unidos nos 

anos 1950. Nesse momento, tenho 
dois alunos do Brasil que têm traba- 

lhado em algo realmente muito inte- 
ressante, Eles encontraram uma ma- 

neira de descobrir a raça dos donos 

das empresas no Brasil. Podem dizer 
se é branco, não branco ou mestiço. 

Eles mostraram que ha diferenças 
bastante grandes e que, se você não é 

branco, é bom ter um empregador 
não branco também. 

Como vê a economia brasileira hoje? 

Não tenho acompanhado com aten- 

ção, mas eu usaria como métrica a 
relação de imigração entre Brasil e 

Portugal. É algo realmente interes- 
sante, porque esses dois paises têm 

muitas ondas migratórias, de um la- 
do para o outro. Se o Brasil está indo 

bem e Portugal está indo mal, então, 
todos os brasileiros voltam. Mas se o 

Brasil está indo mal, e Portugal está 
indo bem, então todos vão para Lis- 
boa. Há outros países assim. A Aus- 

trália e a Nova Zelândia, por exem- 
plo. Eles estão conectados; é fácilir e 

vir. E isso é Ótimo. Há alguns paises 
que têm essa relação com a Espanha, 

como o Uruguai. Eu sempre simpati- 
zo com os trabalhadores, para dizer a 

verdade. Eu cresci em uma familia. 

pobre, pude ir para a faculdade e me 

mudar para os Estados Unidos. Por- 

tanto, sempre sinto que seria bom se 
essas pessoas pobres tivessem algu- 

mas oportunidades melhores. Isso é 

o que os economistas chamam de 

“votar com os pés”. 

Então, a quantidade de brasileiros 

morando em Lisboa hoje indica que 

as coisas não estão boas? Eu real- 

mente não sei o suficiente para fazer 

um comentário inteligente. Eu só sei 

que as coisas não estão indo tão bem 
neste momento. O Brasil é um pais 

muito rico; há muita gente talentosa 
no pais. Mas a Argentina também e a 

Argentina sempre consegue estragar 
tudo. O Brasil nem sempre faz asnei- 

ras. Ele sobe e desce. Tenho confian- 
ça em que eventualmente o pais vol- 

tará ao bom caminho. A política no 
Brasil é meio confusa e dificil. E tal- 

vez isso seja um obstáculo ao pro- 

gresso. Também é um obstáculo nos 
Estados Unidos. 

No passado recente, a esperança no 

Brasil era de ficarmos mais pareci- 

dos com os Estados Unidos, em que 

a política influenciasse menos a 

economia e a vida das pessoas, mas 

parece que o contrário está aconte- 

“O Brasil nem 
sempre faz 

asneiras. E um país 
que sobe e desce. 

O problema 
é que a política 
é meio confusa. 

Mas tenho 
confiança em que 
0 país voltará ao 
caminho correto 

cendo. Na verdade, isso se passa em 

muitos paises. Na Grã-Bretanha, é a 
mesma coisa. A política está se tor- 

nando mais invasiva e provavelmen- 
te menos útil. Ela está atrapalhando. 

Não creio que os economistas te- 
nham feito muito progresso na com- 

preensão disso. 

Outro campo de estudo que parece 

promissor são os impactos da pan- 

demia nas economias. Acredita que 

os experimentos naturais estão 
sendo utilizados para trazer respos- 

tas às perguntas mais importantes 

que surgiram? Tenho certeza de que 

alguns estudos são muito bons e al- 

guns são problemáticos. A dificulda- 
de é que todos os setores foram afeta- 

dos, em alguma medida. Portanto, 

não há um grupo de controle real- 

mente bom para usar como referên- 
cia para comparações. A Covid é 

mais como um choque macro. Houve 
realmente um efeito recessivo agre- 

gado, que às vezes afeta algumas in- 

dústrias, comunidades e tipos de tra- 
balhadores mais do que outros, mas 

todos foram afetados. 

Então será muito difícil concluir que 

países adotaram as melhores estra- 

tégias? Eu acho que sim. Por exemplo, 
para saber os reais impactos dos lock- 

downs na economia, alguém dirá que 
tal cidade esteve em lockdown e isso a 

prejudicou ou não em comparação a 

outra que não esteve. Muitas vezes 0 
governo declara um lockdown, mas é 

dificil provar o que aconteceu ali. On- 
de vivo, dizem que tivemos uma res- 

posta rigorosa contra a Covid. Na rea- 
lidade, não foi bem assim. 

Ou seja, mesmo no futuro, será dificil 

chegar a tais conclusões? Para me- 

dir isso, seria preciso estar agora em 

campo, registrando cuidadosamente a 

aplicação da lei — e isso não acontece. 
Em dez anos, não nos lembraremos 

mais, não teremos registros disso. E 
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IMAGEM DA SEMANA 

UMA ELEIÇÃO DE 
FAZ DE CONTA 
QUEM LÊ a absurda nota do PT 
saudando a “grande manifestação 

popular e democrática” que foi 
a reeleição do presidente Daniel 

Ortega e a de sua mulher e vice, 

Rosario Murillo, na Nicarágua 

pode achar que o partido já se 

mudou para o tal metaverso, 
o universo paralelo de que tanto 

se fala. Na realidade, a votação não 
foi popular (as filas diante das urnas 

eram minguadas e o comparecimento 

foi calculado em 20%), muito menos 

democrática: nos meses anteriores, 

o governo mandou prender todos os 
sete pré-candidatos de oposição, bem 

como mais de 100 de seus apoiadores. 
Herói da revolução sandinista que, 

após anos de luta, depôs a longa e cruel 
ditadura da família Somoza nos anos 

1970, admirado pela esquerda em 

geral, Ortega, 75 anos, não demorou a 

ser cooptado pela cartilha do inimigo 

— mantêm-se encastelado no poder 

há quinze anos e três mandatos 
consecutivos (este sera o quarto), 

valendo-se de censura à imprensa, 

dissolução de partidos, violência 
contra os nicaraguenses que se atrevem 

a participar de atos de protesto e 
perseguição de opositores. Em vez da 

prometida justiça social, a população 
amarga uma taxa de miséria de 46,2%. 

Os Estados Unidos condenaram a 

eleição de fachada, sem a presença de 
observadores independentes, no que 

foram seguidos pela maior parte da 
comunidade internacional. Já Nicolás 

Maduro, mandachuva da Venezuela 

e companheirão do PT, comemorou 

o resultado. Na mata fechada onde 

vicejam a ortodoxia ideológica 

cas alianças cegas, os dinossauros 

se entendem. E 

Julia Braun 
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“A utilização de emendas orçamentárias 
como forma de cooptação de apoio político 

pelo Poder Executivo, além de afrontar 
o princípio da igualdade (...), põe 
em risco o sistema democrático.” 
CARMEN LÚCIA, ministra do STF, ao votar com a maioria pela suspensão 

do chamado “orçamento secreto” distribuído aos deputados sem identificá-los 

“Está tudo certo. 
Não se preocupem.” 

DANILO DUPAS, presidente do Inep, 

o atribulado órgão que aplica o Enem, 

em mensagem tranquilizadora 

aos estudantes depois que 3/ 

funcionários pediram demissão 
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“Tá liberada 
a porra toda.” 

EDUARDO PAES, prefeito do 

Rio de Janeiro, em surto de euforia 

depois de assinar decreto autorizando 

a volta das rodas de samba 

“Nossa mente não 
evoluiu para esse 
tipo de narrativa.” 
YUVAL NOAH HARARI, filósofo, 

argumentando que o ser humano 

acredita em ficções cultivadas pela 

imaginação coletiva e por isso não 

foi capaz de prever a crise climática 

“(Sua) autoafirmação 
se baseia no mito de que 
é um ser superior porque, 
no fundo, sabe que não 
consegue abrir um vidro 

de azeitona ou ler 

um livro sozinho.” 
ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ, 

deputada democrata americana, 

desancando o colega republicano 

Paul Gosar, a quem acusa de laços com 

neonazistas, Gosar postou um vídeo 

em que, encarnado em um personagem 

de anime, mata a deputada e 

ataca o presidente Joe Biden 

“Alguém aí tem 

filho que sai da 

cama três, quatro 

vezes depois 

de ir dormir?” 

JACINDA ARDERN, primeira-ministra 

da Nova Zelândia, ao ter uma live 

interrompida pela filha de 3 anos, 

que queria dizer boa-noite 

“A desinformação é uma 
crise humanitária global.” 
HARRY, duque de Sussex, falando sobre 

os malefícios das fake news no seminário 

A Máquina de Mentiras da Internet, 

promovido pela revista Wired 



Edição: LIZIA BYDLOWSKI 

“Nem sei mais como eu sou de verdade. - tomei hoje a'vacina 
Não sei dizer o que está bom ou ruim conta Covid-19, Minha asa TUA aHtrl ARO quo ias DON ou Ê eta esta meio dolorida, mas meu 

em uma Toto. E só mais uma foto. corpo ganhou a proteção 

EMILY RATAJKOWSKI, modelo há dezesseis anos, que está que me manterá saudável, 
lançando o livro My Body (meu corpo), sobre sua trajetória e os outros também.” 

GARIBALDO, personagem de Vila Sésamo, 

em postagem no Twitter que lhe rendeu 

furiosos insultos dos meios conservadores 

“Desde a ascensão 

das redes sociais, o custo 
é tão alto que só uma freira 

consegue ser eleita.” 
MERYL STREEP, atriz que faz o papel 

de presidente dos Estados Unidos 

em seu novo filme, sobre a vida dura 

dos candidatos a cargos políticos 

“Enjoo da minha cara, 
do bofe, de tudo.” 

ANITTA, cantora, revelando que o enfado 

com tudo é seu maior defeito 

“Uma vez contracenei com 

um ator que comia sashimi 
que não era de qualidade. 

Seu hálito não era muito bom. 

Depois vinha me beijar.” 
SANDY, cantora, confidenciando perrengues 

passados em seu novo programa de culinária 

“Eu vou tirar toda a vantagem 
possível. Nada de ficar 
naquela de “Sou muito 

modesto”. Vou mandar fazer 

cartões de visita com isso.” 

E PAUL RUDD, o Homem-Formiga 
he dos filmes da Marvel, fazendo piada 

E R com a eleição, aos 52 anos, de Homem 

25 Mais Sexy do Mundo da revista People 
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Ho /S;S] MAURO SOUSA 

ACEITAÇÃO Mauro Sousa: "Meu pai tem um coração enorme e ama os dez filh 
é ay 

os” 

“HOMOFOBIA NÃO É OPINIÃO” 
Aos 34 anos e gay assumido, o oitavo filho do cartunista 

Mauricio de Sousa alfineta a polêmica em torno do Superman bissexual 
e diz que gostaria de ver um personagem LGBT na Turma da Mônica 

Seu pai afirmou recentemente que 
está preparando um personagem gay 

para a Turma da Mônica inspirado 
em você. O que acha da iniciativa? É 

uma ideia linda e um gesto de amor e 
carinho do meu pai. A diversidade 

sempre esteve presente na Mauricio de 

Sousa Produções. São mais de 400 per- 
sonagens de várias idades, etnias, en- 

fim, cada um do seu jeitinho. Não sera 
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diferente agora, mas, com certeza, sin- 
to que falta um personagem gay. 

O jogador de vôlei Mauricio Souza 
foi acusado de homofobia ao criti- 
car a versão bissexual do Superman 

nos quadrinhos. Como responde a 

esse comentário? Homofobia não é 

opinião. Preconceito não é liberdade 
de expressão e nem pode ser naturali- 

zado. Homofobia é crime e cabe, sim, 

aos órgãos competentes tomar alguma 
medida diante do homofóbico. E quem 

fez os comentários preconceituosos 
deve pagar pelos seus atos. 

Várias gerações no Brasil cresceram 
lendo os quadrinhos da Turma da 

Mônica. Sendo um homem gay, 
quais referências teve na literatura? 

Cresci na década de 90 e as referên- 
cias aos gays eram muito estereotipa- 

das ou ridicularizadas, e nem um pou- 
co educativas. Tomei consciência que 

era gay lá pelos 10 anos. Eu tive uma 
infância solitária, pois não conversava 

com ninguém sobre isso. 

Há uma falsa ideia de que persona- 

gens gays em histórias infantis po- 
deriam influenciar a orientação se- 
xual de crianças. O que diz para 
quem acredita nisso? É simples: a se- 

xualidade não é influenciável, nem dá 
para se converter. Eu não virei gay. Eu 

nasci gay. Argumentos como esses 
não têm fundamento algum. Uma re- 

ferência bem-feita e bem pensada so- 

bre sexualidade e suas ramificações 
teria feito com que eu fosse uma crian- 

ça mais feliz e tranquila. 

Qual foi a reação dos seus pais quan- 
do revelou a eles sua orientação se- 
xual? Eu tinha 18 anos e estava muito 
triste porque tinha discutido com meu 

namorado da época — que eu escondia 

da minha familia. Minha mãe perce- 

beu, sentou ao meu lado e disse: “Mau- 

ro, eu sei que você é gay e te amo do seu 
jeito. Sempre vou te amar e quero co- 

nhecer seu namorado”. Foi o dia mais 
feliz da minha vida e eu me emociono 

até hoje ao me lembrar. Esse acolhi- 
mento não é comum. Foi minha mãe 

quem contou para o meu pai e a reação 
dele foi natural. Ele tem um coração 

enorme e ama os dez filhos, cada um 

dono de uma caracteristica diferente. E 

Felipe Branco Cruz 
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“FERNANDO SCHÚLER 

A REPÚBLICA DA CLIENTELA 
O DEPUTADO Augustinho negocia 

uma emenda de 3 milhões de reais pa- 

ra São Miguel do Ribeirinho, perto de 
São Jorge do Jetiqui, e vota com o go- 

verno. O projeto em si não faz lá mui- 
ta diferença. Pode ser essa PEC dos 

Precatórios, mas podia ser outro. O 
que será feito com o dinheiro também 

não é o tema central. Pode ser para 
comprar tratores ou por um asfalto 

novo na cidade. O ponto é ajudar o 
prefeito a fazer mais votos na próxima 

eleição; o prefeito dar uma força para 

o deputado na reeleição, e este para o 

governo, lá em Brasilia. 

A política, no Brasil, tem um lado de 
clientela. Sua face recente foro chama- 

do “orçamento secreto”. As “emendas 
de relator”, as RP9, na linguagem do 

Orçamento. Seu valor vai a 17 bilhões 
de reais neste ano, mas o STE, seguindo 

o voto da ministra Rosa Weber, sus- 

pendeu sua execução. A ministra diz 
causar perplexidade que “parcela sig- 

nificativa do Orçamento esteja sendo 
ofertada aos parlamentares” para que 

eles usem os recursos “conforme inte- 
resses pessoais”. A ministra Cármen 

Lúcia falou em um sistema de “coopta- 
ção política”, com potencial para “pôr 

em risco” a própria democracia. Talvez 
seja um exagero, À democracia pode ir 
se arrastando. Ela é “inclusiva” das eli- 
tes políticas, como dizem os acadêmi- 
cos. O que vai sangrando é o “principio 

da eficiência”, que deveria reger o uso 
do dinheiro do cidadão. 

O sistema de clientela produz uma 
penca de problemas. O primeiro é a 

pulverização de recursos a partir da de- 
cisão politica de cada parlamentar. Há 

quem diga que é melhor fazer assim do 
que deixar a decisão nas mãos do go- 
verno. Dado que somos um pais conti- 

nental, parece lógico que os deputados 

AMAICÂMARA DOS DEPUTADOS 

LELEIA NI 

saibam mais sobre cada região do que 

os burocratas em Brasília. O argumen- 
to é sedutor, mas será verdade? Para 

que serviria, então, a estrutura técnica 
do governo? As centenas de gestores 

federais, bem pagos, com seu arsenal 

de dados e indicadores? E para que ser- 

viriam prefeitos, secretários e governa- 

dores? Mesmo com toda essa parafer- 

nália, o melhor que temos para distri- 

buir o dinheiro do contribuinte são 
nossos parlamentares escolhendo com 

base em seus interesses eleitorais? 
O segundo problema é o personalis- 

mo político. Problema que não se resol- 
ve com a execução obrigatória de uma 

cota igual para cada parlamentar, co- 

mo funciona com as emendas indivi- 

duais. O ministro Gilmar Mendes acer- 

ta quando diz que as emendas, em re- 
gra, não são escolhas “motivadas”. São 

decisões políticas. Criar uma cota fixa 
para cada parlamentar, neste ano em 

16 milhões de reais, não muda o fato 
óbvio de que o recurso público será alo- 

cado com base no interesse personalis- 

simo do político em angariar votos. Is- 
so foi colocado lá na Constituição, em 

2015. Poderia ser diferente? Houvesse 

n Os textos dos colunistas não refletem necessariamente as opiniões de VEJA 
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apenas emendas coletivas, o problema 

estaria fundamentalmente resolvido. 
Do jeito que está, não tem jeito: entre- 

gar nacos do Orçamento à decisão indi- 
vidual de cada parlamentar atinge em 

cheio o princípio da impessoalidade, 

inscrito na própria Constituição. 

O terceiro problema é o uso das 

emendas como moedas de troca no 
Congresso. Também ai há quem defen- 

da, A própria Procuradoria do Senado 
o fez dizendo que é do jogo alocar re- 

cursos “de acordo com a formação da 
base do governo e suas necessidades 

eleitorais”. Quando leio essas coisas me 

vem a pergunta: e o “convencimento”, 

o “debate de ideias”, o “mérito” de cada 

projeto? Contam para o que mesmo? 

O.k., dirão que essa é uma visão ingé- 

nua da democracia, que hã o varejo, O 
mercado político, e que tudo isso faz 

parte do jogo. Se for verdade, então não 
há lá grande problema com as emendas 

de relator. O governo distribui os recur- 
sos, vai formando a base e seguimos 

em frente. Desconfio que haja um pro- 

blema aí. Prefiro que a moeda da Repu- 

blica seja algo mais inteligente do que a 

distribuição aleatória de pedaços do 



Orçamento, ainda que isso seja feito de 

modo transparente. 
As emendas de relator foram cha- 

madas de “orçamento secreto” pois o 
público não consegue saber quem são 

seus autores e quanto cada parlamen- 
tar recebeu. Eu me lembrei de Norberto 

Bobbio, nos anos 80, dizendo que a 

transparência era uma das “promessas 
não cumpridas da democracia”. Conti- 

nua sendo. Em parte, sempre sera as- 
sim, visto que os temas de Estado são 

complexos e os cidadãos têm mais que 
fazer. Sua influência nos assuntos pú- 

blicos é quase nenhuma e a alienação 
termina sendo uma opção racional, 

Mas não precisamos exagerar. Tem lá 
cabimento ter de acionar a Lei de Aces- 

so à Informação para saber qual o de- 

putado que indicou uma emenda de 20 
milhões ou 30 milhões? 

Precisava o Supremo en- 

trar em campo para dizer 

algo tão evidente? 
Por fim, hão problema 

do desequilibrio eleitoral. 
Se você decidir concorrer 

a deputado, muito prova- 

velmente terá de disputar 
com um político no man- 

dato. Apenas com as 
emendas individuais, ele 

terá “distribuido”, em quatro anos, coisa 
de 60 milhões de reais. Entre sessenta e 

oitenta projetos devidamente anuncia- 
dos ou inaugurados. Isso tem algum im- 

pacto direto nos eleitores, mas seu efeito 

maior é na fidelização de prefeitos e lí- 
deres locais, o que é decisivo na eleição. 

Fora isso, o deputado tem seus 25 asses- 
sores, dinheiro para se deslocar e impri- 

mir materiais. E quem sabe ainda 1 mi- 
lhão ou 2 milhões do fundão eleitoral, 

pagos pelo contribuinte, porque “a de- 
mocracia custa caro, não é mesmo?” 

A verdade é que criamos um duplo 

clientelismo. Do governo cooptando 

deputados em Brasilia, e dos deputa- 

dos cooptando prefeitos e vereadores 
pais afora. Poderia funcionar de outro 

modo? Por esses dias escutei a es- 

“O uso político 
do Orçamento 
compromete 
a qualidade 

da democracia” 

drúxula tese de que, dado que as coisas 

são assim, é assim que elas devem ser. 
Algo próximo da fina definição de 

Raymundo Faoro ao nosso tradiciona- 
lismo: “É assim porque sempre foi”, 

Não penso que o uso político do 
Orçamento para “fazer política”, co- 

mo ouvi de um deputado, ponha em 

risco nossa democracia. Mas compro- 

mete sua qualidade. Expressa a sobre- 

vivência de um elemento arcaico no 
Estado brasileiro, que perpetua elites 

no poder, desorganiza políticas públi- 
cas, desperdiça recursos escassos e, 

em última instância, contribui para o 
descrédito do fazer político no pais. 

O professor Edson Nunes definiu o 

clientelismo como uma das “gramáti- 
cas” definidoras da politica brasileira. 

Nossas elites, ele diz, “contam com 

uma complexa rede de 

corretagem política que 
vai dos altos escalões até 

as localidades”. O cliente- 
lismo “não definhou du- 

rante o periodo do autori- 
tarismo, não foi extinto 

pela industrialização e 

não mostrou sinais de fra- 

queza no decorrer da 

abertura política”. O sis- 
tema de emendas é um 

sistema elegante de clientela, inscrito 
na Constituição; as emendas de relator 

são nosso velho jeitinho. Nu e cru. 
Talvez seja nossa sina, Ao mesmo 

tempo que avançamos na direção do 
primado da técnica e boa regulação de 
mercado, em temas como a autonomia 
do Banco Central ou o novo marco do 

saneamento básico, mantemos bolsões 

de atraso no mundo político. O Supre- 
mo deu um recado ao Congresso por 

estes dias, mas só vamos acertar o pru- 
mo, de verdade, no dia em que os eleito- 

res aumentarem sua barra de exigên- 
cias republicanas. Oxalá isso aconteça. 

Devagar que seja, mas aconteça. E 

Fernando Schiller é cientista 

político e professor do Insper 

SOBEDESCE 

ROSA WEBER 

A partir do voto da ministra, 0 

STF formou maioria a respeito 

da inconstitucionalidade das 

emendas de relator (0 orçamento 

secreto), mantendo a suspensão 

da prática no Congresso, 

SINGAPURA 

O país adotou medida radical 

contra o negacionismo: os 

gastos médicos de pessoas 

com Covid-19 que se negaram 

a ser vacinadas não serão 

mais cobertos pelo governo. 

COPACABANA 

É a praia brasileira mais bem 
colocada no ranking das 25 

mais belas do mundo, segundo a 

revista americana Travel + Leisure. 

DESCE 
MILTON RIBEIRO 

Descontentes com a desastrosa 

gestão do ministro da Educação, 

25 funcionários pediram 

demissão coletiva do Inep, 

Órgão responsável pelo Enem. 

SEBASTIÁN PINERA 
Suspeito de corrupção, O 

presidente do Chile enfrenta 

um processo de impeachment 

aberto pela Câmara dos 

Deputados do país. 

AIR FRANCE 

O site da companhia aérea 

francesa vende passagens 

Rio-Paris, ida e volta, mas deixa 

os passageiros no retorno ao 

pais, sem nenhuma assistência 

nem reembolso, em Fortaleza, 
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DEMOCRATA Rezende, liderança do MDB goiano: perto da unanimidade 

CONCILIADOR POR VOCAÇÃO 
A política não pressupõe unani- 

midade de apoios, mas seria aceitá- 
vel dizer que o goiano Iris Rezende 

quase chegou lá. Basta ver as reações 

de campos políticos opostos diante 

de sua morte, ocorrida em 9 de no- 

vembro, aos 87 anos, em decorrência 

de um AVC sofrido três meses atrás. 
“A paixão por Goiás, o sentimento de 

paternidade por Goiânia, os gestos, 

as ações e a história comprovam 
quanto Iris foi um homem público 

exemplar”, disse o governador Ro- 

naldo Caiado. “Ele deixa um legado 

que supera as divisões políticas”, 
postou o ex-presidente Lula, 

O CHARLATÃO NA BERLINDA 

Um nome esteve na boca de muitos 
dos depoentes durante a CPI da Pan- 

demia: o do microbiologista francês 
Didier Raoul, de 69 anos, o mais cele- 

brado defensor do uso da cloroquina no 
tratamento da Covid-19. Em 5 de no- 

vembro, ele foi levado a depor na Or- 

dem dos Médicos da Nova Aquitânia, 
em Bordeaux, acusado de “charlatanis- 

mo” por seus pares ao promover o uso 
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Rezende foi prefeito de Goiânia 

por três mandatos, governador por 
dois, senador entre 1995 e 2003, mi- 

nistro da Agricultura na Presidência 
de José Sarney e da Justiça no man- 

dato de Fernando Henrique Cardoso. 

Figura histórica do MDB — partido a 
que se filiou em 1966 e do qual nunca 

saiu —, era um conciliador vocacio- 

nal, mesmo diante das mais dificeis 

adversidades, Em 1969 teve o seu 

mandato de prefeito cassado com o 

AI-5 imposto pela ditadura militar e 
sÓ recuperou os direitos em 1979, de- 

pois da Lei da Anistia — passo inau- 
gural de uma carreira coerente. 

do medicamento sem provas consisten- 

tes. Na porta do tribunal, um grupo de 
pessoas protestou contra a acusação — 

numa constatação de que as tolices em 

torno da droga da ideologia circulam 

pelo mundo. Raoult se defende: “Estão 

promove ndo um processo contra O Su- 

cesso. Quem reclama da cloroquina são 

os médicos, não os pacientes”, Ele pode- 

rá até perder seu direito de exercer a 

pesquisa cientifica, mas desde já foi ins- 

Ed 
il 

VERSATILIDADE Stockwell: de 
Marujos do Amor, Duna e Veludo Azul 

UMA VIDA NAS TELAS 

Com menos de 10 anos ele apareceu 

nas telas do cinema ao lado de Frank S1- 

natra e Gene Kelly em Marujos do 

Amor, filme de 1945. Em De Caso com d 

Máfia, de 1988, já com mais de 50 anos, 
concorreu ao Oscar de ator coadjuvante. 

Entre um momento e outro, numa das 

mais longinquas carreiras da história do 
cinema e da televisão, o americano 

Dean Stockwell enfileirou mais de 
200 personagens. Foi do drama à comé- 

dia, do romance histórico à ficção cienti- 
fica, do clássico ao pop com rara versati- 

lidade. Stockwell está na primeira ver- 
são de Duna, de 1984: em Paris, Texas, 

o road movie de Wim Wenders, do mes- 

mo ano; em Veludo Azul, o suspense di- 

rigido por David Lynch em 1986. Mas 

ganhou notoriedade, especialmente nos 

Estados Unidos, com a série Quantum 

Leap, de 1989, que passou no Brasil no 
início dos anos 1990 como Contratem- 

pos, exibida pela TV Record. Ele mor- 
reu em 9 de novembro, aos 85 anos, no 

Novo México, Estados Unidos, de cau- 
sas não reveladas pela família. 

tado a deixar a chefia da instituição em 

Marselha que administra desde 2011 e 
de onde propagou ondas de informa- 

ções no minimo imprecisas. E 

CLOROQUINA 

Raoult, cientista 

francês: o idolo 

dos negacionistas 

investigado por 

seus pares 
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PRESSÃO Weber: ministros querem definir rápido o caso do orçamento secreto 

Reviravolta na Corte 
Não se encerrou no Supremo a discus- 

são sobre as polêmicas emendas de rela- 

tor. Apesar de a maioria ter acompanha- 

do Rosa Weber na liminar que suspen- 

deu o orçamento secreto, os ministros 
querem julgar o mérito ainda neste ano 

e a tendência é de virada no caso. 

Desceu entalado 
Os colegas avaliam que Rosa foi dura 
demais no julgamento e querem achar 

um meio-termo para evitar que milha- 

res de prefeituras fiquem sem recursos 

para obras já em andamento. Alexan- 

dre de Moraes foi escalado para con- 
versar com a ministra. 

Dura na queda 
O problema dessa delicadissima ope- 

ração diplomática é que Rosa não gos- 
ta de ser pressionada e não é muito de 

conversas. Se não bastasse, está nas 

mãos dela outro tema explosivo: a 
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legalidade da PEC dos Precatórios. 

Moraes vai ter trabalho. 

Perigo à vista 
No Congresso, o desejo é que a decisão 

do STF só passe a valer em 2022. Ou 
seja, querem esquecer o que aconteceu 

nos verões de 2020 e 2021. Os parla- 

mentares têm razão em temer. Rosa 

Weber quer pedir que a PGR investi- 
gue o caminho do dinheiro e, se não 

bastasse, vai assumir a presidência do 
Supremo no ano que vem. 

Em todas 
Em outra frente, a PF já pediu uma lis- 
ta de documentos sobre a destinação 

dos recursos empenhados por deputa- 
dos e senadores. O ex-presidente do 

Senado Davi Alcolumbre encabeça o 

ranking. 

Mensalão legal 
A sorte de alguns parlamentares é que 

FELLIPE SAMPAIO 5D0/STF 

os delegados da PF entendem que o 

orçamento secreto é um mensalão le- 
galizado. Dizem que só vão atrás de 

quem efetivamente desviou recursos. 

O campeão das emendas 
Os sia de informações que prece- 

dem os inquéritos da PF foram feitos 

dentro do processo do deputado fede- 

ral Josimar Maranhãozinho, do PL, o 

agora partido de Bolsonaro, Mara- 

nhaozinho destinou 14,2 milhões de 
reais à atenção básica em saúde de 29 

municípios do Maranhão de uma só 
vez. A suspeita é que boa parte da ver- 

ba acabou sendo desviada. 

Disputa em casa 
Na festa de filiação de Sergio Moro ao 

Podemos, a cúpula do partido fez 
questão de divulgar que ele escolheu o 

Paraná como seu domicilio eleitoral, O 
objetivo é refutar o boato, espalhado 

por aliados de João Doria, de que Mo- 
ro poderia se candidatar ao Senado por 

São Paulo. No Palácio dos Bandeiran- 

tes, aliás, há dúvidas ainda sobre se o 

ex-juiz levará mesmo adiante a preten- 

são presidencial. Sem fechar portas, 
Moro e Doria continuam se falando no 

privado e trocando afagos em público. 

Golpe do baú 
O se eo PSL andam se estranhando 

em meio ao processo de fusão para 

criar o União Brasil. O medo de parte 

dos membros do PSL é que o DEM 
queria dar um golpe para acabar fican- 

do dono do fundo eleitoral, estimado 
em mais de 320 milhões de reais. A 

suspeita de traição no altar começou 
com a demora para o registro do esta- 

tuto em cartório da nova sigla. 

Calado é um poeta 
A desconfiança internacional com o 

governo Bolsonaro em relação a 



JOSETTE GOULART 

Com reportagem de Gustavo Maia, Laisa DallAgnol e Lucas Vettorazzo 

Como as Democracias Morrem em 

evento que ocorrerá no dia 16. 

Alívio na conta 
Graças à Agência Nacional de Energia 
Elétrica, os moradores de Brasilia, que 

teriam um reajuste de 20% no preço 

da energia (bem acima da média do 
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“PASSIVO” Leite, ministro do Meio Ambiente: sob desconfiança internacional 

questões como a preservação da Ama- 
zônia já era enorme, e a atuação de 

Joaquim Leite na COP26 não ajudou. 

Interlocutores da União Europeia clas- 

sificaram o ministro do Meio Ambien- 
te como “passivo” diante da dura co- 

brança dos países mais desenvolvidos. 
Sua grande declaração foi a de que on- 

de há muita floresta, há muita pobreza. 

als Eis 

Fragilidade democrática 
Em menos de um mês, a Universidade 

Harvard chamou o ministro Luis Ro- 

berto Barroso para mais um debate so- 
bre o risco de um golpe no Brasil, Des- 

ta vez, Barroso falará com Steven Le- 

vitsky, um dos autores do famoso livro 

MARCOS CORRÉA/PR a 

pais), serão agraciados com “apenas” 

1% de aumento. Isso foi possivel gra- 
cas ao que está sendo chamado de bô- 

nus Itaipu. Trata-se de uma manobra 
contábil para conter a escalada das ta- 

rifas de energia elétrica. 

Capítulo fina pítulo final 
Vitorioso em todas as instâncias na 

Justiça em processo contra Joesley Ba- 

Lista, que o chamou de chefe de uma 

organização criminosa em uma entre- 
vista, O ex-presidente Michel Temer 

depende agora de uma penhora de 
bens do empresário para colocar a 

mão na indenização de 300 000 reais. 

Virada na TV Podia ter ficado calado. DÍVIDA 
Cláudia Abreu: A ordem na Globo é recuperar a Liber- 

ela não pagou tadores do SBT ea Fórmula 1 da Band. 

Seguiu a boiada 
Enquanto Joaquim Leite passa vexame 

lá fora, seu antecessor na pasta, Ricar- 

do Salles, segue a boiada bolsonarista 
para dar curso ao seu plano de sair 

candidato a deputado federal por São 

Paulo. O ex-ministro também está de 

malas prontas para o PL. 

Ironia inimiga 
O operador Lúcio Funaro, que 

delatou o chefe do PL no mensa- a Aponte a câmera AR 
lão e, assim, ajudou a levar para do celular para o ENA 

a cadeia o novo aliado de Bolso- ms repita de para Ps 
BP ES : . er notas diarias À E : naro, foi amo com 0 casamento A euêl pad ló spa 

entre os dois. “Tomara que o presi- bastidores de Brasilia. MAIS 
| : Tod inante de VEJA LEIA dente se torne tão competente para o assinante de NOSITE 

tem acesso Ilimitado. 
administrar o Brasil como Valdemar 

administra o PL.” 

E ALEX CARVALHO/GLOBO 

o condomínio 

Devo, não nego 
Cláudia Abreu não pagou o condomi- 
nio referente aos anos de 2018 e 2019 

de um apartamento que possui no Le- 

blon, no Rio, e está sendo cobrada na 

Justiça. O valor da divida é de cerca de 

4600 reais. O advogado da atriz ga- 
rante que, assim que ela for citada no 

processo, vai honrar o compromisso, E 

Basta se lopar. 
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a As estrelas da maior operação 
de combate à corrupção 

da história trocam os tribunais 
pelos palanques e reacendem 

| o o debate sobre o limite da 
interseção entre política e Justiça 

LARYSSA BORGES E 

RAFAEL MORAES MOURA 

am 

PO RR UM m 2017, um ano antes das 

eleições presidenciais, a 

Lava-Jato atingia o seu 
ponto mais alto, Naquele 

momento, o Supremo Tri- 

bunal Federal autorizou a 

investigação de 98 politi- 
| cos, sendo oito ministros, 

três governadores, 24 sena- 

dores e 39 deputados federais. Em 

busca de provas, a Polícia Federal 

vasculhou a casa de figurões, como os 
senadores Renan Calheiros (MDB- 

AL), ex-presidente do Congresso, 

Humberto Costa (PT-PE), ex-ministro 

da Saúde, e Aécio Neves (PSDB-MG), 

ex-candidato à Presidência. No rastro 

de uma delação premiada, o presiden- 

te da República, Michel Temer, e mais 

outra centena de autoridades passa- 

ram a ser investigados por corrupção. 

E no ato mais extraordinário o ex- 

presidente Lula foi condenado à pri- 
são. A Justiça trilhou um caminho 

nunca antes percorrido e avançava 

sobre ele de maneira frenética — às 

vezes, com algum exagero, diga-se. 

Empresários de vários matizes esta- 

vam na cadeia, partidos políticos de 

diferentes cores sucumbiram diante 

das evidências, biografias, algumas 

notórias e outras nem tanto, foram 
fulminadas. A tradição secular de im- 

punidade dos poderosos parecia fi- 
EM CAMPANHA nalmente rompida. 

hef=lgei(o [o] go o =) air Não por acaso, protagonistas da 

da Lava-lato se filiou ao Lava-Jato, Sergio Moro, o juiz respon- 

Podemos para disputar a sável pelos processos do caso, e Del- 

Presidência da República tan Dallagnol, o procurador que co- 

mandava a força-tarefa de Curitiba, 

onde as investigações começaram, 
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POWERPOINT Deltan Dallagnol!: 

o ex-coordenador da força-tarefa 

pediu demissão e deve disputar 

uma vaga de deputado federal 

ganharam ao longo desse traba- 
lho status de celebridades na- 

cionais. No auge, Moro che- 
gou a ser apontado por uma 

respeitada publicação ameri- 
cana como uma das 100 per- 

sonalidades mais influentes 

do mundo. Em Brasília, Rodri- 

go Janot, o então procurador-ge- 

ral da República, a quem cabia inves- 

Ligar e denunciar as autoridades de- 

tentoras de foro especial, era celebra- 
do e adulado pelos quatro cantos do 

país. A Lava-Jato havia se transfor- 
mado em referência no combate à cor- 

rupção e seu modelo passou a ser re- 

plicado em vários estados. Não é exa- 

gero dizer que praticamente todos os 

eventos políticos a partir de 2017 fo- 

ram influenciados de alguma forma 

pelos desdobramentos da operação — 
notadamente o mais importante de- 

les: a eleição de Jair Bolsonaro. 
Hoje, quatro anos depois e de novo 

a um ano da corrida presidencial, as 
estrelas da Lava-Jato prometem voltar 

ao centro do debate político — só que 
agora longe dos tribunais e em cima de 

um palanque. Sergio Moro pretende 

disputar a Presidência da República. 

DEPERS 

ROGERIO Hº 
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Deltan Dallagnol anunciou que está 

deixando o Ministério Público e deve 
se candidatar a uma vaga de deputado 
federal pelo Paraná. Rodrigo Janot, 

que escreveu um livro dizendo que 
pensou em atirar contra O ministro 

Gilmar Mendes, estuda a possibilida- 
de de concorrer a uma cadeira no Par- 

lamento por Minas Gerais ou Brasília. 
O ato mais marcante dessa nova 

fase aconteceu na quarta-feira 10, 

quando Moro se filiou ao Podemos. 

A solenidade marcou a conversão de- 

finitiva do ex-juiz e ressuscitou a dis- 
cussão sobre os limites dessa interse- 

ção entre política e Justiça — dois 
núcleos que, para o bom funciona- 

mento das instituições e da própria 
democracia, precisam manter uma 

distância regulamentar entre si. 
Na Lava-Jato, essa distância, em al- 

guns momentos, não foi respeitada. 

Moro abandonou a magistratura em 
2018, depois de aceitar o convite do 

presidente eleito Jair Bolsonaro para 

assumir o Ministério da Justiça. Na 

época, a defesa de alguns condenados 
chegou a afirmar que o convite era 

uma espécie de compensação pelo fato 
de ele ter condenado Lula e, por conse- 

quência, afastado da disputa aquele 
que seria o principal adversário do ex- 

capitão. Era também, segundo essa 

mesma narrativa, uma evidência de 



que o magistrado conduzia Os proces- 

sos guiado por motivações políticas. 
Alguns episódios ajudaram a alimen- 

tar essa suspeita. Faltando apenas seis 
dias para o primeiro turno das elei- 

ções, o então juiz levantou o sigilo da 
delação premiada feita pelo ex-minis- 

tro Antonio Palocci, um calhamaço de 

acusações pesadas contra os petistas. 

Mais tarde, descobriu-se, a partir da 

revelação de mensagens trocadas en- 
tre 0 juiz e os procuradores, que eles 

combinavam diligências e estratégias 
de atuação, o que é flagrantemente ile- 

gal (leia a Carta ao Leitor na pág. 8). 
O fato, devem admitir inclusive 

seus apoiadores, é que o candidato 
Moro sô existe graças ao trabalho do 

juiz Moro. Será então que desde o co- 

meço ele estava premeditando esse 
desdobramento? “Num primeiro mo- 

mento, a Lava-Jato não agiu com obje- 

tivo de ocupar o espaço político, mas a 

grandeza da operação e os rumos da 
investigação acabaram afetando dire- 

tamente a eleição de 2018 e, talvez, 

influenciando algumas decisões judi- 

ciais”, afirma o cientista político Val- 

dir Pucci. Na solenidade de filiação do 
ex-juiz ao Podemos, Moro, num claro 

discurso de presidenciavel, disse que 

o pais precisa combater as altas taxas 

de desemprego e de inflação, prome- 
teu erradicar a pobreza e defendeu a 

necessidade de enfrentar o compadrio | 

e os privilégios da classe política. | | 
Orientado a focar a plataforma de | 

campanha em temas econômicos, 
considerados a principal preocupação 

do eleitor no próximo ano, defendeu a 
reforma tributária, o respeito ao teto 

de gastos públicos e o livre mercado. 

“O pais está indo para o rumo errado”, 

resumiu. Sobre sua transição para a 

política, algo que ele um dia chegou a 
dizer que jamais faria, afirmou que, 

após a fracassada experiência no go- 
verno Bolsonaro, não podia ficar 

“quieto” e sem “tentar ajudar o pais”. 
“Resolvi fazer do jeito que me restava: 

entrando para a politica, corrigindo 

isso de dentro para fora” 

Na Operação Mãos Limpas, que 

revolucionou os mecanismos de 

combate à corrupção na Itália e ins- 

pirou muitas das ações da Lava-Jato, 

três de seus principais integrantes 

também se arvoraram em disputas 
eleitorais. Ao trocar a carreira pú- 

blica pelas urnas, o juiz Antonio Di , 
Pietro, o mais célebre dos inves- 

tigadores, contabilizava cerca 

de 200 processos contra si. 

Guardadas as devidas pro- 

E AiA 

BIZ 

e 

| 

CRISTIANO MA 

NOTORIEDADE Rodrigo 

Janot: o ex-procurador-geral 

também avalia concorrer a 

uma cadeira no Congresso 



porções, foi essa a mesma justificati- 

va usada por Dallagnol, ao anunciar 
que abandonaria uma carreira de de- 

zoito anos no Ministério Público Fe- 
deral para entrar na politica. Ele con- 

fidenciou a interlocutores que a deci- 
são de submeter a Lava-Jato ao crivo 

das urnas não é simplesmente um 

desejo pessoal, mas uma questão de 

sobrevivência. Na visão de Dallag- 
nol, o Conselho Nacional do Ministe- 

rio Público, órgão que fiscaliza a 

atuação dos procuradores, está na 
iminência de expulsá-lo da profissão. 

Assim como aconteceu na Itália, se- 
gundo o ex-chefe da força-tarefa, os 

políticos atingidos pelas investiga- 
ções se reorganizaram e partiram 

para uma retaliação. 

Em sete anos de existência, a Lava- 

Jato instaurou cerca de 300 ações pe- 

nais, condenou 360 pessoas e recupe- 

rou mais de 4 bilhões de reais desvia- 

dos pelos criminosos. Sem dúvida, um 
feito num pais tão acostumado a tole- 

rar crimes de colarinho branco. À 
questão é que, pelo menos em algu- 

mas oportunidades, as motivações 

pareciam perseguir um outro objeti- 

vo: os holofotes. Dallagnol, por exem- 

plo, foi muito criticado pela apresenta- 
ção de um PowerPoint em que coloca- 

va Lula no topo da organização crimi- 
nosa que desviou bilhões da Petrobras 

— não pela conclusão em si, sustenta- 
da em fatos e testemunhos, mas pelo 

nivel de espetacularização. “Quando 

A JUSTIÇA COMO 
TRAMPOLIM 

Não são raros os casos 
de juízes, procuradores 
e delegados de polícia 

que usam a notoriedade 
profissional como 

passaporte para a política 
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URBAMO ERBISTE-SE, O GLOBO 

JOAQUIM 
BARBOSA 

O ex-ministro do 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) ganhou notoriedade 
em 2012 como relator do processo 
do mensalão, que levou à cadeia 
os principais líderes do PT, 
Aposentado, filiou-se ao PSB e, 
desde então, seu nome sempre 

aparece como presidenciável 

O juiz federal 
abandonou e. 
dezessete anos de magistratura 
para disputar o governo do Rio. Com 
fama de linha-dura e proximidade 
como clã Bolsonaro, foi eleito contra 
todos os prognósticos da época e 
depois cassado em um processo de 
impeachment por desvios públicos 
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ATIVISMO Bretas: acusação de manipulação contra Eduardo Paes nas eleições, 

aproximação com o presidente e flerte com a hipótese de ingressar na política 

membros do Judiciário ou do Ministé- 

rio Público constroem sua reputação 
em torno de julgamentos de casos 

com grande relevância política, a ima- 
gem que se passa é a de que toda atua- 

ção tinha um propósito político”, diz o 
especialista em direito eleitoral Luiz 

Eduardo Peccinin. “As candidaturas 

de Moro e Deltan apenas reforçam es- 
sa percepção”, completa. 

O fato é que esse propósito político 
de alguns representantes da Lava- 

Jato, muitas vezes, se mostrou real. 
No Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bre- 

tas, responsável pelo braço fluminen- 
se da operação, está sendo investiga- 

do por tentar interferir nas eleições. 

A juíza dedicou * 
boa parte de sua 
carreira à luta contra o crime 
organizado em Mato Grosso. 
Aposentada, decidiu entrar 
para a política, candidatou-se 
ao Senado, ficou conhecida como 
o “Moro de saias”, foi eleita e teve 
o mandato cassado em 2018 

Em um processo de colaboração já 

aceito pela PGR, um delator contou 
que, em 2018, Bretas atuou pessoal- 

mente para que Wilson Witzel, um 
colega de toga, fosse eleito governa- 

dor do estado. Nas vésperas da elei- 
ção, O juiz vazou um depoimento que 

implicava Eduardo Paes, adversário 

de Witzel e líder nas pesquisas, num 
caso de fraude em licitação e recebi- 

mento de propina. Depois da mano- 
bra, as Intenções de voto em Witzel 

dispararam. Bretas, evidentemente, 
nega que uma coisa tenha a ver com a 

outra. Difícil é negar que ele próprio 
não tenha flertado com a hipótese de 

ingressar na politica. Durante algum 

+= MU 

TAQUES 

O ex- 
procurador da “a 
República foi um dos expoentes 
da Operação Arca de Noé, que levou 
à condenação de figurões do crime 
organizado em Mato Grosso. No 
rastro da popularidade alcançada, 
foi eleito senador e depois 
governador do estado 

TOMAZ SILYBIAGENCIA BRASIL 

tempo, o juiz fez diversos acenos à fa- 

miília Bolsonaro e participou de even- 
tos ao lado do presidente da Repúbli- 

ca. Por causa disso, acabou sendo ad- 

vertido em um processo disciplinar. 

Na tentativa de limitar o acesso de 
algumas dessas figuras ao universo 

eleitoral, o Congresso chegou a discu- 

tir uma quarentena de quatro anos 
para juizes e membros do Ministério 

Público, que foi aprovada na Câmara. 
Com a confusão de outras votações, O 

projeto perdeu força e hoje está es- 
quecido no Senado. Quando surgiu, O 

texto parecia justamente uma mano- 
bra para evitar a candidatura de Ser- 

gio Moro, algo casuístico e um tanto 
fora de propósito. A discussão teóri- 
ca, porém, é válida. Por que permitir 

que magistrados ou procuradores fa- 
cam uso do seu cargo para ganhar 

notoriedade em vistas de uma elei- 
ção? Ou para prejudicar adversários 

de tendências politicas diferentes das 
suas? Isso acaba sendo uma subver- 

são completa do papel da Justiça. Co- 
mo não há regras estabelecidas hoje, 

é possivel que até março do ano que 

vem, quando se encerra o prazo de fi- 

liação para quem pretende disputar 

as eleições, outros magistrados e pro- 
curadores decidam migrar para a po- 

lítica. No aspecto legal, não há nada 
de errado nisso — desde que suas de- 

cisões e investigações, claro, não se- 
jam usadas como um trampolim com 

fins eleitorais. E 

QUEIROZ 

O delegado da 
PF conduziu a 
Operação Satiagraha, que apurava 
supostos negócios escusos 

entre políticos e um banqueiro. 
À investigação foi um desastre, 
acabou anulada pela Justiça, 
mas a visibilidade rendeu ao policial 
uma vaga de deputado federal 
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CORPO A CORPO 

Com as prévias do PSDB na reta decisiva, João Doria e 
Eduardo Leite buscam dissidências em estados dominados por 
seus adversários BRUNO RIBEIRO E JOÃO PEDROSO DE CAMPOS 

ENQUANTO está no ar, viajando em 
um jato fretado de São Paulo para 

Fortaleza, em meio à campanha das 
prévias presidenciais do PSDB, o go- 

vernador João Doria recebe um brie- 
fing sobre pontos que precisa abordar 

no discurso que irá proferir dali a al- 

gumas horas e estuda uma lista com 
todos os filiados com cargos públicos 

do Ceará. Metódico e disciplinado, ele 
ouve mais do que fala. Conhecer esses 

nomes e converter esses votos são os 
motivos da viagem de quem vem tra- 

balhando arduamente para chegar à 
Presidência da República. Termina- 

dos os despachos, depois de estudar 

cada detalhe de forma obsessiva, faz 

um rápido descanso em meio à bata- 

lha para transformar seu sonho em 

realidade, uma luta que tem hoje co- 

mo seu principal oponente Eduardo 
Leite (Arthur Virgílio também está na 

disputa, mas é considerado azarão). 
Em sua sexta ida desde o início da 

campanha ao Nordeste, realizada entre 
os dias 5 e 6, Doria colheu apoios políti- 

cos importantes em territórios simpáti- 

cos ao governador gaúcho. Os bons re- 
sultados não chegam a surpreender. 

Afinal de contas, sua agenda é incessan- 
te e ele sabe o que dizer. Nessa viagem, 

Doria abriu os trabalhos com uma en- 
trevista coletiva em Fortaleza, enfati- 

zando a bem-sucedida luta pela vacina- 
ção, a recuperação econômica paulista, 

que corre em ritmo muito superior à do 
pais, as privatizações e os grandes in- 
vestimentos em infraestrutura em curso 

no estado. Depois de atender a impren- 
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sa, 0 governador ofereceu um jantar pa- 
ra cerca de 100 filiados ao partido e ain- 

da participou de um segundo jantar, 
oferecido por Emilia Buarque, em sua 

cobertura em Mucuripe, com outras 

cinquenta pessoas. Antes de embarcar 

para Salvador, ele dormiu menos de 

quatro horas — uma rotina comum na 

sua vida. Lá, fez uma caminhada, visi- 

tando o Santuário da Santa Dulce dos 
Pobres, para depois oferecer um almo- 

ço, com feijoada e sem bebida alcoólica, 
para cerca de 200 pessoas — nem todas 

filiadas. O tempo todo, enquanto o 
acompanha, sua equipe está com celu- 

lar, papel e caneta na mão, contabilizan- 

do votos. É assim que precisam fazer na 
equipe do “João Trabalhador”, 

No mesmo fim de semana em que 

Doria estava no Nordeste, Eduardo Lei- 

te cumpria agenda de campanha com 
objetivos semelhantes, no interior de 

São Paulo, território do adversário. No 
início da tarde do sábado 6, chegava a 
São João da Boa Vista após um evento 
de campanha em São José do Rio Preto 
— mais cedo, ele desembarcara na capi- 

tal paulista vindo da COP26, em Glas- 

gow, Na cidade, de cerca de 90000 ha- 

bitantes, almoçou tranquilamente na 
choperia Tekinfin ao lado de convivas 

como o prefeito de Santo André, Paulo 
Serra, o ex-secretário-geral do PSDB 

Silvio Torres e o então secretário de Ha- 
bitação da prefeitura paulistana, Orlan- 

OFENSIVA Eduardo Leite em São 

João da Boa Vista (SP): apoios de 

aliados de Alckmin e Aácio Neves 
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TRABALHO Doria: 

rotina de eventos, 

muito estudo e 

poucas horas 

de sono durante 

viagem ao Nordeste 
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do Faria, um dos nomes mais próximos 

ao ex-prefeito de São Paulo Bruno Co- 
vas, morto em maio. 

Dali, Leite embarcou na van da 
campanha e seguiu ao salão de eventos 

da Sociedade Esportiva Sanjoanense, 
devidamente ornamentado com balões 

azuis e amarelos e faixas de apoio. O 

político gaúcho era aguardado por pou- 
co mais de cem pessoas. Não faltaram 

cenas típicas de campanha, como a in- 

teração de Leite com uma criança e sel- 

fies. Com quatro prefeitos, dois vices e 
trinta vereadores, a região é entendida 

como mais relevante eleitoralmente do 
que alguns estados. Nos 25 minutos de 

seu discurso, 0 governador manteve a 
tônica de se mostrar o nome mais viável 

para pacificar o PSDB e sentar à mesa 

com os demais partidos de centro. 
Também fez acenos às raizes social- 

democratas do partido e citou nomes 
da velha guarda do tucanato paulista, 

como os ex-governadores Mário Covas 

e Geraldo Alckmin — chegou a imitar 

os trejeitos de Alckmin em uma passa- 
gem bem-humorada de sua fala. Algu- 

mas selfies depois, seguiu para o aca- 

nhado aeródromo da cidade e partiu a 
bordo de um táxi aéreo. 

O esforço de usar a reta final da 
campanha no campo do adversário 

pode ser decisivo nas prévias, previs- 
tas para ocorrer no próximo dia 21. Di- 

ferentemente das primárias que esco- 
lhem os candidatos democrata e repu- 

blicano nos Estados Unidos, nas quais 
os delegados nacionais votam respei- 

tando os resultados em seus estados, 

no PSDB os eleitores de cada unidade 
da federação não precisam seguir a re- 

comendação de seus diretórios. Por is- 
so, 0 caminho é abrir o maior número 

possível de fendas nas fortalezas ri- 
vais. Doria obteve apoiadores relevan- 

tes em estados cuja cúpula tucana está 
fechada com Leite, como Minas Ge- 

rais. No reduto de seu desafeto Aécio 
Neves, o paulista conseguiu o aval do 

deputado federal Domingos Sávio e 

comemorou o resultado de um recente 

1 DE NOVEMBRO, 2021 33 



ELEIÇÕES 

ALERSSANDRO LOFOLA PSDB MA CAMARA 

OPOSTOS Yeda e Tasso: a ex-governadora gaúcha apoia 

Doria, enquanto o senador cearense aposta em Leite 

levantamento do Paraná Pesquisas 
mostrando que, em simulações para a 

corrida ao Palácio do Planalto em 

2022, tem quase quatro vezes mais in- 

tenções de votos no estado do que Lei- 

te (ambos, no entanto, aparecem muito 

distantes dos favoritos Lula e Bolsona- 

ro). Em Mato Grosso do Sul, outro 

campo hostil, conquistou o deputado 

federal Beto Pereira, que é o secretá- 
rio-geral nacional do partido. “Pode 

existir maioria para Leite no estado, 
mas não existe unanimidade”, diz Pe- 

reira. Nas andanças pelo pais, Doria é 
precedido por Wilson Pedroso, que 

também chefiou, desde as prévias, as 
suas campanhas para a Prefeitura de 

São Paulo e o governo do estado. Wil- 

sinho, como é mais conhecido, pega o 
mapa da presença dos tucanos em ca- 

da estado e envia emissários para fa- 
lar com prefeitos, vereadores e depu- 

tados estaduais. Não raro, esses cabos 

eleitorais fazem telefonemas ou cha- 

madas de vídeo entre o Doria e esses 

eleitores qualificados. 
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JEFFERSON RUD'Y AGÊNCIA SEMADO 

Na passagem recente pelo Ceará, o 

paulista tinha como grande barreira o 

fato de o cacique local Tasso Jereissati 

haver declarado voto em Leite, mas a 

aproximação com Tasso, considerado 

um aliado de Ciro no estado, fez com 

que os dois deputados estaduais do par- 

tido e o único federal, Danilo Forte, fos- 
sem para o lado de Doria, levando qua- 

tro prefeitos, cinco vices e dois vereado- 

res. Já em Salvador, a abordagem não 

conseguiu furar a barreira criada por 

ACM Neto, político do DEM cuja in- 

fluência chega até o ninho tucano. Mes- 
mo com o ex-prefeito de Salvador Antô- 

nio Imbassahy (PSDB) ao lado de Do- 

ria, a viagem só rendeu o apoio de um 
dos quatro deputados estaduais da le- 

genda. O presidente estadual, Adolfo 
Viana, foi aos eventos e trocou afagos, 

mas a expectativa de figurar na chapa 

de ACM ao governo baiano como vice 

ainda afasta à chance de mudar o voto. 

Pelos lados de Leite, a colheita de 

apoios no quintal paulista também tem 

rendido frutos, sobretudo entre aliados 

de Geraldo Alckmin, desafeto de Do- 

ria, que está de saída do PSDB. Trata- 

se, portanto, de uma situação pouco 

comum num pleito como esse. Filiados 

de uma legenda, o PSDB, estão seguin- 

do a orientação de alguém — Alckmin 
— que está de malas prontas reforçar 

uma outra agremiação, provavelmente 

o PSD. “Os apoiadores de Eduardo em 

São Paulo têm uma relação de muito 
respeito pelas pessoas que ajudaram a 

construir a história do PSDB no estado, 

como Alckmin”, defende o prefeito de 

Santo André, Paulo Serra, coordena- 
dor da campanha de Leite. Além dele, 
estão entre os aliados do gaúcho o 

mandatário de São José dos Campos, 
Felício Ramuth, pelo menos um depu- 

tado federal, dois ex-presidentes do PS- 
DB no estado, um dos atuais vice-pre- 

sidentes e secretários da prefeitura 
paulistana. Com essa turma, o objetivo 

de Leite é obter votos de 10% a 15% 
dos prefeitos paulistas e 20% a 30% 

dos votos no estado (um desafio consi- 

deravel). Como troco, Doria deve fe- 



ARENA DECISIVA 
Os estados onde os favoritos 
travam os principais duelos 

SÃO PAULO 
No quintal onde Doria 
tem domínio, Eduardo Leite 
tem conseguido alguns apoios de 

aliados do ex-governador Geraldo 

Alckmin, desafeto do governador 
paulista e que está de saída do PSDB 

MINAS GERAIS 

Tendo como cabo eleitoral Aécio Neves, Leite conta 

com o apoio do diretório estadual, Doria tem buscado 

políticos fora dessa órbita de influência, como o 
deputado Domingos Sávio 

MATO GROSSO DO SUL 

No único estado governado pelo partido fora de São Paulo 

e Rio Grande do Sul, o diretório declarou apolo a Leite. 

O governador Reinaldo Azambuja, cortejado pessoalmente pelos 
três pré-candidatos tucanos, ainda está em cima do muro 

PARANÁ 
O diretório anunciou que tinha “fechado questão” por Doria em agosto, mas 

mudou de posição e se bandeou para Leite. Agora, a campanha do governador 

paulista tenta reverter a situação 

RIO GRANDE DO NORTE 
Com 31 prefeitos, 24 vices, 249 vereadores e cinco deputados estaduais, o PSDB 
potiguar se alinhou a Doria. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, no entanto, apoia Leite 

CEARÁ 

O cacique Tasso Jereissati declarou apoio a Leite, mas Doria enviou emissários 

e converteu vereadores e prefeitos. Os dois deputados estaduais tucanos e o 

único federal também declararam apoio ao paulista 

ACM Neto (DEM) trabalha por Leite. Doria mandou auxiliares para reverter votos, 

mas por ora só tem apoio de um dos quatro deputados estaduais 

SANTA CATARINA 

A presidente estadual do partido, Geovânia de Sá, que é evangélica, disse que Leite 

seria “o próximo presidente”, mas passou a sofrer pressões de líderes religiosos 
contrários ao gaúcho e se afastou. Doria reuniu vinte dirigentes do estado no 
Palácio dos Bandeirantes, e oito deles gravaram vídeos em seu apoio 

RIO GRANDE DO SUL 
A última viagem de Doria na campanha será para o estado de Leite, Auxiliares do 
paulista têm percorrido municípios para se encontrar com vereadores, prefeitos e 

presidentes de diretórios para tentar virar votos. O paulista já recebeu ao menos 

dez vídeos de apoio a sua candidatura 

char a campanha em Porto Alegre, à 

caça de votos desgarrados de Leite — 
por lá, o paulista já rece- 

a beu o importante apoio 
| da ex-governadora 

Yeda Crusius. 
Primeiras prévias no 

pais com efetiva disputa 

entre os candidatos, o pro- 
cesso que escolherá o presi- 

denciável tucano é visto inter- 
namente como um trunfo para 

oxigenar um partido abatido pe- 
la derrota acachapante de Alck- 

min em 2018. “Filho das prévias”, 
como costuma dizer, Doria defende a 

disputa como movimento de “salva- 

ção” do partido, com o qual seria pos- 

sivel garantir que o PSDB renasça co- 

mo legenda nacional, com pautas pró- 
prias e independência, ante um PSDB 

que se assemelha hoje às legendas do 
Centrão, personificado na figura de 

Aécio Neves, líder da bancada tucana 
alinhada com o bolsonarismo (leia a 

matéria na pág. 44). Se vencer, o pau- 
lista buscará a reconciliação com Lei- 
te, mas fechará as portas para Aécio. 

Apesar do discurso dos candidatos 

de buscar a união, no entanto, aliados 

do gaúcho preveem uma “implosão” do 
partido em caso de vitória de Doria. À 

sigla já excluiu da votação 92 prefeitos 
e vice-prefeitos paulistas filiados após 

o prazo no estado, diante de denúncia 
de diretórios aliados de Leite. Denún- 

cia semelhante feita por aliados de Do- 

ria tirou do páreo 34 filiados do outro 
lado. O presidente do diretório estadual 

paulista, Marco Vinholi, afirma que os 
prefeitos ainda poderão recorrer à Jus- 

tiça para garantir o direito à votação. 
“Espero que o PSDB saia unido desse 

processo, desde que, é claro, as regras 
sejam respeitadas”, diz Leite. A dificul- 

dade de pacificar o partido após essa 
disputa será um desafio a mais em 

meio à dificil caminhada para viabili- 
zar e liderar a terceira via em 2022. Pa- 

ra a sorte dos tucanos, ainda falta mui- 

to até a eleição realmente esquentar. E 
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NA CONTRAMÃO : 
DO DISCURSO 

O presidente da República retorna às origens e decide se filiar 
ao PL, partido comandado pelo mensaleiro Valdemar Costa Neto 

LETÍCIA CASADO 

EM 2018, Jair Bolsonaro se apresentou 
ao eleitor como o candidato antissiste- 

ma, que prometia combater a velha po- 

lítica e derrotar o Centrão, considerado 

por ele a essência do fisiologismo. De- 
pois de tomar posse na Presidência da 

República, o ex-capitão deixou essa 

fantasia de lado e passou a abrir as por- 
tas do governo para o grupo de partidos 

que, durante a campanha, ele dizia re- 
pudiar. Primeiro, o Centrão ganhou 

ministérios, cargos de segundo escalão 
e fatias do Orçamento da União para se 

tornar a base de apoio do mandatário 
no Congresso. Vencida a fase do noiva- 

do, chegou a hora do casamento. Na 

semana passada, Bolsonaro decidiu se 

filiar ao PL, controlado pelo notório 

Valdemar Costa Neto, preso no mensa- 
lão e investigado no petrolão. A filiação 

é parte da estratégia do presidente de 
disputar um novo mandato com o apoio 

dos principais expoentes do Centrão, o 
que inclui também o PP do ministro Ci- 

ro Nogueira (Casa Civil) eo Republica- 
nos do ministro João Roma (Cidadania). 

Ou seja: em 2022, Bolsonaro, um ex-de- 

putado de baixo clero com quase trinta 
anos de mandato parlamentar e quase 

uma dezena de legendas no currículo, 
volta às origens como um legitimo re- 

presentante do “sistema”. 
Desde que deixou o PSL, após uma 

briga interna pelo controle da máquina 
e do caixa partidários, Bolsonaro bus- 

cava uma sigla para se filiar. Seu plano 

inicialera fundar a Aliança pelo Brasil, 

que representaria a direita mais radical 

no pais, mas o presidente não conseguiu 
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reunir o número de assinaturas de apoio 
exigido pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). Bolsonaro, então, passou a con- 
siderar alternativas e chegou a encami- 

nhar um acerto com o nanico Patriota, 

mas resistências dentro da sigla impedi- 
ram a filiação. Quando o Centrão assu- 

miu o protagonismo em sua gestão (o 
que, reconheça-se, deu alguma estabili- 

dade a este governo), ele passou a tratar 
de sua adesão a um dos integrantes do 

grupo. O presidente foi convencido por 
aliados, como seu filho Flávio Bolsona- 

ro, de que, para ter chances de vencer a 

próxima corrida presidencial, precisava 

de uma aliança partidária forte, forma- 

da por legendas com boa quantidade de 

deputados e, em razão disso, com direi- 

to a dois ativos: tempo de propaganda 
na TV e fundo eleitoral. Restava definir 

qual camisa vestir, e o presidente quase 
se atrapalhou na hora da escolha, Num 

dia, Bolsonaro recebeu Valdemar Costa 
Neto e acertou sua entrada no PL. No 

dia seguinte, seu filho Flávio disse que 
o PP ainda estava no páreo. 

Coube a Valdemar Costa Neto dar o 

passo necessário para que o impasse 
fosse resolvido. Ele fez chegar ao Palá- 

cio do Planalto o recado de que, se o PL 
fosse preterido, romperia com o gover- 

no e apoiaria em 2022 0 ex-presidente 
Lula, de quem foi aliado. Valdemar 

também lembrou do tamanho de cada 

legenda do Centrão no governo. O PP 

tem a Casa Civil e a presidência da Cã- 
mara, enquanto o PL comanda a Secre- 

taria de Governo, que, apesar do status 

de ministério, desempenha um papel de 

LALBER CLEBER CAETANO/PR 
tz 

RENDIÇÃO Bolsonaro: arco de 
alianças agora engloba quase tudo 

que o presidente dizia repudiar 

coadjuvante na administração. À balan- 
ça, portanto, estava desequilibrada. 

Tais argumentos ajudaram Bolsonaro a 
se decidir. No próximo dia 22, ele se fi- 

liará ao PL, que tem 43 deputados, qua- 
tro senadores, 345 prefeitos e 3438 ve- 

readores. Em 2020, o partido recebeu 

63 milhões de reais do fundo partidário 
e mais de 117 milhões de reais do fundo 

eleitoral. Vitorioso na corrida pela filia- 
ção, Valdemar Costa Neto divulgou um 

áudio, por meio de sua assessoria, em 
que diz que todos do Centrão devem 

crescer juntos, de mãos dadas com o 

presidente. Foi difundida até a versão 

de que o PP pode indicar o vice na cha- 

pa, o que, por enquanto, não passa de 

um balão de ensaio. O fato é que, até a 

eleição, novas concessões devem ser 
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Nogueira: o Centrão unido para 2022 

feitas ao Centrão em nome do projeto de 

reeleição. Entre elas, a manutenção das 
polêmicas emendas de relator, que têm 

como principais clientes justamente os 
congressistas do grupo. 

PP e PL disputaram a filiação de 
Bolsonaro porque acreditam que, ao 

marcharem juntos do presidente, po- 

dem ampliar as suas bancadas na Cã- 

mara, que são a fonte de sua influência 

e de seu poder de barganha. Apesar de 
as direções das duas siglas estarem fe- 

chadas com o projeto de reeleição, hã 
dissidências em suas bases, principal- 

mente de políticos do Nordeste, que 

querem se aliar ao ex-presidente Lula. 

Além de eventuais traições pelos esta- 

dos, Bolsonaro tera de lidar com even- 

tua] desgaste de imagem provocado 

pelo fato de se entregar definitivamente 

aos braços do Centrão. Até aliados do 

presidente reconhecem que ele pode 
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NO STF Mendes: o ministro tende a confirmar foro especial do senador 

DE VOLTA À ESTACA ZERO 
Acossado por crise econômica, queda 

de popularidade e inquéritos sobre a 

sua família, Jair Bolsonaro se livrou de 

umade suas principais preocupações. 

Por 4 votos a 1, a Quinta Turma do Su- 
perior Tribunal de Justiça (STJ) anulou 

as decisões tomadas pelo juiz Flávio 

Itabaiana, da 278 Vara Criminal do Rio, 

na investigação sobre o esquema de 

rachadinha no gabinete do então de- 

putado estadual Flávio Bolsonaro, o fi- 

lho mais velho do presidente da Repú- 

blica. Prevaleceu entre os ministros o 

entendimento de que a apuração não 

deveria ser conduzida por um juiz de 

primeira instância já que os deputados 

estaduais fluminenses têm direito a 

foro privilegiado e devem ser julgados 

pelo Órgão Especial do Tribunal de Jus- 
tiça do Rio, que funciona como segun- 

da instância. Em fevereiro, 0 STJ já ha- 

via anulado a quebra dos sigilos 

bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro e 

de mais de noventa investigados — en- 

tre eles, o notório Fabrício Queiroz — 

sob a alegação de que medida não foi 

devidamente fundamentada pelo juiz. 

Juntas, as duas decisões do tribu- 

nal devolvem à estaca zero a investi- 
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gação. Essa situação só será reverti- 

da se o Supremo Tribunal Federal 

acolher uma ação em que o Ministério 

Público do Rio contesta o direito do 

£ero Um a foro privilegiado. O relator 

do caso é o ministro Gilmar Mendes. 

Se for respeitado um precedente re- 

cente, o senador não terá com que se 

preocupar. Em maio, ao julgar um ou- 

tro processo, a maioria dos ministros 

do STF afirmou que parlamentares 

não devem perder a prerrogativa de 

foro quando mudam de uma Casa Le- 

gislativa para outra — exatamente o 

que ocorreu com Flávio Bolsonaro, 

que trocou a Assembleia Legislativa 

do Rio pelo Congresso. Após a deci- 

são do STJ, o senador disse que, fi- 

nalmente, era reconhecida a sua ino- 

cência. Não é bem assim. O tribunal 

não entrou no mérito das acusações, 

mas apenas determinou que o pro- 

cesso seja refeito na instância que 

considera adequada. Mesmo assim, é 

fato que uma eventual condenação, 

que já era considerada difícil, torna- 

se cada vez mais improvável. 

Rafael Moraes Moura 

ROS INE COUTINHO SEO STE 

perder votos para o ex-juiz Sergio Moro, 

que se lançou no páreo, entre segmen- 
tos do eleitorado que consideram prio- 

ritário o combate à corrupção. Ao se fi- 
liar ão Podemos, Moro declarou, ante- 

cipando uma de suas estratégias de 
campanha: “Chega de mensalão, chega 

de petrolão, chega de rachadinha, chega 

de orçamento secreto” (leia a repor- 

tagem na pág. 26). Na campanha, os 

adversários do presidente poderão até 

lembrar antigas referências de Bolsona- 

ro e de seus aliados sobre o Centrão. 
“Procurem parlamentares do dito 

Centrão”, disse Bolsonaro em novem- 
bro de 2018, dias depois de conquistar a 

Presidência. “Eles têm consciência de 
que o Brasil, continuando dessa forma 

de fazer politica, no toma lá dá cá, con- 

tinuará com um estado ineficiente e 

corrupto. E é isso que nós não quere- 

mos”, acrescentou na ocasião. Meses 
antes, o general Augusto Heleno, atual 

chefe do Gabinete de Segurança Institu- 
cional, comparou o Centrão a um ajun- 

tamento de ladrões. Recolhido ultima- 
mente, Heleno diz agora que mudou de 

opinião. Nada como o respeito à hierar- 

quia. Ja os caciques dos partidos que 

apoiam o presidente, conhecidos pelo 

pragmatismo, não demonstram ressen- 
timento algum pelos ataques de que fo- 

ram alvo. Na próxima eleição, o Cen- 
trão promete dizer que Bolsonaro com- 

prou vacinas contra a Covid-19, criou o 
Auxílio Brasil, fez o possível para impe- 

dir a debacle econômica e ainda gover- 
nou sem casos de corrupção. O discurso 

já está treinado. Só não se sabe se con- 
vencerá o eleitor. “Bolsonaro vai fazer 

uma campanha com tempo de televi- 

são. Vai ter oportunidade de prestar 
contas. Já vai chegar no segundo turno 

com a opinião pública formada a favor 
dos pontos positivos do governo”, diz o 

lider do governo na Câmara, deputado 
Ricardo Barros (PP-PR). O PL de Val- 

demar, e tudo que ele simboliza, estará 

na proa da campanha sem que isso, ao 

que parece, represente qualquer tipo de 

constrangimento. m 
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NÃO FUI EU Paulo Boudens (no destaque): de acordo com senador Alcolumbre (no centro), era ele quem coordenava o esquema 

O SOMBRA O SENADOR 
Para escapar da acusação de rachadinha, que pode lhe render a cassação do mandato, 

Alcolumbre transfere a responsabilidade pelo esquema a seu chefe de gabinete HUGO MARQUES 

HÁ DUAS SEMANAS, VEJA mos- 
trou que o senador Davi Alcolumbre 

(DEM-AP) foi artífice e beneficiário 

de um esquema de rachadinha que en- 

volveu seis ex-funcionárias do gabine- 
te do parlamentar — todas mulheres, 

pobres e moradoras da periferia do 
Distrito Federal. Elas emprestavam o 

nome e o CPF, abriam conta no banco 

e, contratadas como assesso ras, FEpas- 

savam o cartão e a senha a pessoas da 

confiança do senador. Os salários va- 

riavam entre 4000 e 14000 reais, mas 

elas ficavam com uma parcela minús- 

ao 10 DE NOVEMBRO, 2021 

cula desse dinheiro. Entre vencimen- 

tos, benefícios, férias, décimo terceiro 
e verbas indenizatórias, estima-se que 

a fraude tenha rendido aproximada- 

mente 2 milhões de reais durante o 
tempo em que durou, entre janeiro de 

2016 a março deste ano. Em entrevis- 

ta, Alcolumbre não negou a existência 

do esquema. Disse apenas que o des- 

conhecia, já que a parte administrativa 

do gabinete, segundo ele, ficava sob a 

responsabilidade de outra pessoa. 

Essa outra pessoa chama-se Paulo 

Augusto de Araújo Boudens. Ele é ad- 

vogado, economista e braço direito de 

Davi Alcolumbre desde a época em 

que o congressista chegou a Brasilia 

para exercer o primeiro mandato co- 

mo deputado federal. As funcionárias 
fantasmas, de fato, disseram a VEJA 

que os detalhes sobre a operacionali- 
zação do golpe eram tratados com 

Paulo Boudens. Ele quem conduzia as 

entrevistas, estabelecia quanto cada 

uma iria receber e a quem deveriam 

ser entregues os cartões e as senhas 

bancárias. Alcolumbre, porém, sabia 
de tudo, Uma das ex-funcionárias, a 
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diarista Marina Ramos Brito, revelou 
que conversou pessoalmente com o 

senador antes de ser contratada. Na 

ocasião, o parlamentar resumiu como 
funcionava o esquema: “Eu te ajudo e 

você me ajuda”. Marina foi admitida 
como assessora parlamentar, seu sa- 

lário passava de 14000 reais, mas ela 
só ficava com 1350 reais. O resto do 

dinheiro ajudava o senador. 
Alcolumbre e Boudens são parcei- 

ros de longa data. Em 2019, quando o 
parlamentar assumiu a presidência do 

Congresso, não era incomum encon- 

trar o advogado despachando com 
parlamentares, devidamente autoriza- 

do pelo senador. Durante os dezessete 
anos em que gerenciou o gabimete, na- 

da acontecia sem passar por ele. E tu- 
do o que ele fazia — rigorosamente tu- 

do —, especialmente a parte adminis- 

trativa, era submetido ao crivo do che- 

fe. Sugerir, portanto, que uma fraude 

dessa dimensão, que durou mais de 
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cinco anos e movimentou pelo menos 
dois milhões de reais, pudesse aconte- 

cer sem que Alcolumbre soubesse é, 

para dizer o mínimo, um despropósito. 
A relação entre os dois, aliás, é de ex- 
trema confiança. Além de assessor 
parlamentar, Boudens é sócio de um 

escritório de advocacia no centro da 
capital. O advogado atua na defesa de 

Alcolumbre em pelo menos uma deze- 
na de processos, em Brasília e no 

Amapá — uma prestação de serviço na 
linha do “eu te ajudo e você me ajuda”, 

Aliás, em 2019, quando presidia o 

Congresso, Alcolumbre tentou, sem 

sucesso, aprovar uma medida para 

ajudar o amigo assessor. Por baixo 
dos panos, queria transformá-lo em 

funcionário efetivo do Senado, sem 
concurso, na base da canetada, com 

salário superior a 27000 reais — o 
que é totalmente ilegal. Na época, a 

tramoia foi denunciada pelo site Me- 
tropoles e imediatamente abortada. 

Extrato Histórico da Conta 

ROTEIRO Adriana: o cartão e a senha da conta ficavam como chefe de gabinete 

QUEMA Lilian: o salário caía na conta e, logo depois, alguém sacava tudo 

Extrato Histórico da Curia 
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No caso da rachadinha, Boudens apa- 
rece em vários relatos como uma es- 

pécie de gerente do esquema. No de- 

poimento a VEJA, Marina contou que 
o advogado estava presente no mo- 

mento em que ela conversou com o 
senador sobre os detalhes da contra- 

tação. As outras ex-funcionárias dis- 
seram que trataram da rachadinha di- 

retamente com o chefe de gabinete. 
A dona de casa Lilian Alves Pereira 

contou que foi várias vezes à agência 
da Caixa Econômica no Senado. Con- 

tratada como assessora júnior, chegou 

a ter um salário bruto de 11000 reais, 

mas nunca trabalhou. Ela abriu uma 

Eráadzo coma ami o oo RBD 

HLHGO MARQUES 
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conta no banco e deixou o cartão e a 

senha aos cuidados do gabinete. VEJA 

teve acesso aos extratos bancários que 
mostram a dinâmica da fraude. O sa- 

lário de Lilian do mês de julho do ano 
passado, por exemplo, foi creditado no 

dia 21 daquele mês. Logo depois, a 
conta foi praticamente zerada. Al- 

guém foi ao caixa eletrônico e fez cin- 

co saques. Dos 7 304 reais deposita- 

dos, sobraram apenas 4,49, “Uma pes- 

soa tirava o dinheiro e dava minha 
parte, 800 reais, na mão”, diz a dona 

de casa, que, depois, abriu uma segun- 
da conta em Luziânia (GO), a cidade 

onde mora, e passou a receber a grati- 
ficação via depósito. Essa logistica, se- 

gundo ela, foi toda realizada sob orien- 
tação de Paulo Boudens. 

O mesmo procedimento foi segui- 
do pela dona de casa Adriana Souza 

de Almeida e pela estudante Erica Al- 

meida Castro. Contratada entre maio 
de 2017 e fevereiro de 2021, a dona de 

casa recebia 800 reais para emprestar 
seu nome ao esquema. Ela conta que 

entregou o cartão da conta, a senha e 
o crachá funcional nas mãos de Paulo 

Boudens. Já a estudante, cujos venci- 
mentos e gratificações somavam mais 

O PRECURSOR Queiroz e Flávio 

Bolsonaro: o ex-chefe de gabinete 

do parlamentar chegou a ser preso 
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de 14000 reais, lembra que sua con- 

tratação foi conduzida pelo chefe de 
gabinete. Os extratos bancários das 
duas ex-funcionárias fantasmas tam- 

bém mostram a sequência de saques 
que ocorria logo depois do pagamento 

ser creditado — todos realizados a 
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PISTA Erica: o salário da estudante 

e de outras funcionárias foi sacado 

no caixa eletrônico que fica a 200 

metros do gabinete de Alcolumbre 

partir de um caixa eletrônico que fica 

a 200 metros do gabinete de Davi Al- 
columbre. É, nos mínimos detalhes, 

um caso muito parecido com um que 
envolveu o senador Flávio Bolsonaro, 

quando ele era deputado estadual no 

Rio de Janeiro (veja o quadro na pág. 
38). Segundo o Ministério Público, os 

funcionários do gabinete devolviam 
parte dos salários. A coleta da racha- 

dinha era organizada pelo chefe de 
gabimete do parlamentar, o ex-policial 

Fabricio Queiroz. Boudens, portanto, 
é o Queiroz de Alcolumbre. 

“Alcolumbre não pode alegar des- 
conhecimento do que se passa em seu 

próprio gabinete — ainda mais consi- 

derando-se que as funcionárias “fan- 

tasmas' nunca compareceram naquele 

recinto”, disse o senador Alessandro 
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Vieira (Cidadania-SE), um dos 

poucos a cobrar diariamente uma 
apuração rigorosa do caso. A ban- 

cada do Podemos, formada por no- 
ve senadores, defendeu o afasta- 

mento imediato de Alcolumbre da 
presidência da Comissão de Cons- 

tituição e Justiça do Senado. Já o 

presidente do Congresso, Rodrigo 
Pacheco (MG). pré-candidato à 

presidência da República pelo PSD 
e até ontem colega de partido de 

Alcolumbre, silenciou — e, ao que 
parece, pretende permanecer as- 

sim, inerte, até que o caso caia no 
esquecimento, mesmo comporta- 

mento adotado pelo presidente do 

Conselho de Ética e Decoro, sena- 
dor Jayme Campos, também do 

DEM. Na terça-feira 9, soube-se 
que a Polícia Legislativa abriu uma 

investigação interna e intimou pa- 
ra depor as seis ex-funcionárias. 

Para Alessandro Vieira, a investi- 
gação interna não tem valor legal. 

Procurado por VEJA, Paulo 
Boudens não quis se pronunciar. 

Limitou-se a divulgar uma nota 

em que classifica como “inveridi- 
cas as informações prestadas pe- 

las ex-servidoras à revista”, A res- 
peito da insinuação do senador 

atribuindo a ele, Boudens, a res- 
ponsabilidade pela contratação 

dos fantasmas, nada a declarar. 
Por fim, ainda poupou o chefe: “O 

senador Davi Alcolumbre, em ne- 

nhuma ocasião, manteve contato 

com as ex-assessoras menciona- 

das na matéria”. Combinadas en- 
tre si, as versões do senador e de 

seu chefe de gabinete produzem a 
seguinte situação: houve a contra- 

tação dos fantasmas, mas O sena- 
dor não sabia de nada. Houve a ra- 

chadinha, mas é impossível que o 
dinheiro tenha chegado ao bolso 

do senador, pelo simples fato de 

que ele nunca teve contato com as 

mulheres. Dedução elementar: vai 

sobrar para Paulo Boudens. m 

- RICARDO RANGEL 

DANE-SE O PAÍS 
Emendas ao Orçamento permitem barganha ilegítima e corrupção 

ALEGRIA de brasileiro dura pouco: o 

pais ainda comemorava a decisão do 

STF de proibir o orçamento secreto 

quando veio a notícia de que a Câmara 
havia dobrado a aposta e aprovado a 
PEC dos Precatórios (ou do Calote, ou 

dos Predatórios) em segundo turno. 
A PEC oficializa o calote: o governo 

deve, sabe que deve, a Justiça manda 
pagar, mas, sabe como é, a conta é meio 

salgada, então o governo avisa que não 
vaidar para pagar tudo, não. Paga uma 

parte agora e o resto depois. Se ou 

quando pagará o resto, não se sabe: ele 
será acrescido de juros e se somará aos 

precatórios que fatal- 

Com a PEC, Bolsonaro mantém o 

apoio do Centrão e consegue um pro- 

grama social-eleitoral para chamar de 

seu; os deputados (que já levaram quase 

1 bilhão de reais em emendas) poderão 

continuar a vender votos no ano que 

vem e ganham um caminhão de dinhei- 
ro para a campanha eleitoral; e prefeitos 

no Brasil inteiro ganham o parcelamen- 
to de dividas previdenciárias. 

O preço desses regalos todo mundo 

conhece: dólar alto, inflação (“direto e na 

veia”, resumiu o economista Edmar Ba- 

cha), juro alto, crescimento baixo, des- 

controle financeiro, desemprego. Mas e o 

pais? Ora, dane-se o pais. 
mente virão no futuro, sá O país tem duas chan- 

de modo que a divida Bolsonaro SETd ces de impedir a danação. 
tende a crescer conti- i A primeira é no Senado, manner. OP ra ot 
rios de baixa prioridade que acabou com Pacheco, sempre obse- 

ficarão para as calendas quioso com Bolsonaro, a bola de neve da es BRO gregas, e dane-se o cre- diz que não vê a PEC co- 

dor). Bolsonaro será 0 Previdência e Criou mo algo “cleitoreiro, po- 
presidente que acabou + mw  pulistaou demagógico”. 
coma bola deneveda d dos precatórios E promete votar rápido. 

Previdência, mas criou a 
bola de neve dos precatórios. 

A PEC legaliza a violação de contra- 
tos, gera insegurança jurídica, quebra 0 

teto de gastos e cria um precedente pe- 
rigoso: se o governo rasga a lei para os 

precatórios, por que não a rasgará para 
outras coisas? A PEC também abre es- 

paço para o governo comprar votos de 

parlamentares em 2022 — o orçamento 
secreto foi proibido, mas vem aí uma 

versão 2.0 —, cria um fundo eleitoral de 

5 bilhões de reais, até subsidio a com- 

bustível fóssil dá (pareceria um contras- 
senso se alguém acreditasse nas pro- 

messas do governo na COP26). 

Para coroar, é tudo feito em nome dos 

pobres. Na verdade, é o contrário: Bolso- 
naro extinguiu o Bolsa Família e o novo 
Auxilio Brasil só vale para o ano eleitoral. 

Depois da eleição, danem-se os pobres. 

Outra chance está no 
Supremo. A PEC é obviamente inconsti- 

tucional, mas consta que alguns minis- 
tros teriam se mostrado sensíveis ao ar- 

gumento da “governabilidade”: não se- 
ria a primeira vez que o tribunal aben- 

coaria um ato inconstitucional por in- 
junção política. Dado o escândalo que a 

emenda se tornou, talvez os ânimos te- 

nham mudado. A ver. 
Seja como for, uma coisa é certa: 

emendas no Orçamento são instrumen- 
tos de barganha ilegitima e oportuni- 

dades de corrupção há décadas, e as- 
sim será enquanto tivermos uma Cons- 

tituição excessivamente detalhista; 
uma grande quantidade de partidos; 

um sistema tributário que concentra a 
arrecadação em poder do governo fe- 
deral; e o voto não for distrital. 

Até lá, o pais continuará se danando. 
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= SAIA-JUSTA Lupi e Ciro: comportamento dos deputados do PDT fez o presidenciável suspender a candidatura 

A BANCADA DOSI 
Parlamentares de legendas de oposição a Bolsonaro votam de acordo com a vontade 
do Palácio do Planalto e iluminam a bagunça partidária brasileira LEONARDO LELLIS 

A ALGAZARRA que marca o siste- 

ma político brasileiro é uma velha co- 

nhecida do eleitor. Desde 1979, quan- 

do chegou ao fim o bipartidarismo 
imposto pela ditadura, a quantidade 

de agremiações só cresceu, chegando 
ao impressionante número atual de 33 

legendas autorizadas a disputar elei- 
ções e a dividir o fundo partidário 

abastecido integralmente com dinhei- 

ro público. Volta e meia acontece um 

episódio para lembrar ao pais a fragi- 

lidade dessas organizações e outra 

44 17 DE NOVEMBRO. 2021 

distorção do sistema: a peculiar figura 

da oposição governista. O último epi- 

sódio do tipo envolveu a votação na 

“âmara dos Deputados da PEC dos 
Precatórios, uma proposta de emenda 

à Constituição que permitirá ao go- 
verno federal adiar a quitação de dívi- 

das reconhecidas pela Justiça e aco- 
modar o pagamento de 400 reais 

mensais do Auxilio Brasil (substituto 

do Bolsa Familia) em ano eleitoral. A 

votação em primeiro turno, feita a to- 

que de caixa e na madrugada, escan- 

carou as fissuras em siglas como PDT, 

PSDB e PSB, que pleiteiam disputar a 

eleição de 2022 contra Jair Bolsonaro, 

mas que viram boa parte de seus par- 
lamentares se alinhar com a proposta 

estratégica para o presidente. 
O exemplo mais clamoroso de infi- 

delidade política foi o do PDT, que viu 
quinze de seus 25 parlamentares en- 

dossarem o projeto, que avançou por 

meros 4 votos a mais que o minimo de 

308 exigido. Ou seja, sem o apoio pe- 

detista e de boa parte do PSB — dez 
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dos 31 socialistas —, a PEC não teria 

ido para a segunda votação. Mesmo 
com o recuo de parte desses parla- 

mentares, pressionados por suas dire- 
ções, o projeto passou com mais folga 

ainda no segundo turno (323 votos) 

graças ao quórum maior e aos apoios 

angariados em outras legendas. O 

comportamento do PDT chegou a fa- 
zer com que Ciro Gomes, terceiro co- 

locado na maioria das pesquisas pre- 
sidenciais, suspendesse, em protesto, 

a sua candidatura — dos 15 votos a fa- 
vor do governo, no entanto, só dez fo- 

ram revertidos após o gesto. 
Esse hábito de infidelidade não 

vem de hoje, mas pode estar chegando 

ao estado de arte na era Bolsonaro, 

que fez carreira passando por oito le- 

gendas e esta prestes a embarcar na 
nona, o PL (leia a reportagem na pdg. 

36). O capitão, que chegou ao Palácio 
do Planalto pulando de galho em ga- 

lho da frondosa árvore partidária bra- 
sileira, veio com apetite para embara- 

lhar ainda mais o cenário — e conse- 
guiu. Logo na largada já disse a que 

veio: a pretexto de brecar o toma lá dá 

cá do varejo político, prometeu nego- 
ciar em alto nível as propostas de sua 

gestão com bancadas temáticas, pas- 
sando por cima das agremiações. A 

estratégia revelou-se um fiasco que 
quase sepultou seu governo e, em 

meio à emergência, o jeito foi se agar- 
rar à velha “boia” do Centrão. 

Essa base de sustentação inovou no 

sistema de cooptação de apoios à base 
de dinheiro. A mola propulSora da 

vez é o malfadado “orçamento secre- 
to”, uma malandragem parlamentar 

gestada com ajuda do governo no ano 
passado que permite direcionar bi- 

lhões de reais do Orçamento por meio 
de emendas negociadas com o relator 

sob supervisão do Planalto. Tudo isso 
sem nenhuma transparência quanto a 

critérios de prioridade. Em ritmo ace- 
lerado, deputados de oposição tam- 

bém passaram a vender apoios em 

troca dessas verbas, com o argumento 

JOGO DUPLO 
À taxa de governismo 

na Câmara entre as PSB 
siglas que se opóem 
a Bolsonaro* 84% 

Cidadania 

80% 

PSB PDT 

43% 42% 

Rede PCdoB 

31% 28% 

PT PSOL 

22% |Ê 1% 

HÁ GOVERNO, SOU A FAVOR 
Os dez deputados de partidos de oposição 

que mais votam com Bolsonaro 

Geovania de Sá (PSDB-SC) 
———— 96% 

Adolfo Viana (PSDB-BA) 93% 

Valdir Rossoni (PSDB-PR) 92% 

Aécio Neves (PSDB-MG) 91% 

Domingos Sávio (PSDB-M6G) 91% 

Rodrigo Coelho (PSB-SC) 89% 

Jefferson Campos (PSB-SP) 87% 

Emidinho Madeira (PSB-MG) 84% 

Marlon Santos (PDT-RS) 83% 

Flávio Nogueira (PDT-PI) 81% 

*Q índice é calculado a partir das votações do 

parlamentar que seguiram ou não a orientação do lider 

do governo. Foram avaliadas 1143 votações. Atualizado 

em satembro de 2021 

Fonte: plataforma Radar do Congresso 

de que enfrentarão rivais governistas 

que vão se valer desses recursos em 
2022. Um dia depois da votação em 

segundo turno da “PEC do calote”, o 
Supremo barrou, por 8 votos a 2,0 re- 

passe de recursos por meio do orça- 

mento secreto, mas o mérito do caso 

ainda será julgado. “O sistema atual 

de barganha diminuiu ainda mais 0 
peso dos partidos”, acredita Eduardo 

Grin, cientista político da FGV. “Ne- 
nhum deputado quer ficar com menos 

recursos que o seu concorrente.” 
Há outros fatores envolvidos no fe- 

nômeno do crescimento da oposição 
governista, como o instinto particu- 

lar de sobrevivência política. Mesmo 
que um deputado não seja agraciado 
com uma emenda, ele pode se sentir 

compelido a votar a favor de um de- 
terminado projeto em razão do im- 

pacto que o seu voto terá entre os seus 
eleitores. No caso especifico da PEC, 

a rejeição da proposta poderia invia- 
bilizar o pagamento do Auxilio Brasil 

e ele ser cobrado por isso mais adian- 
te. “O parlamentar faz a seguinte per- 

gunta: “Qual é o risco que eu tenho, do 

ponto de vista da minha sobrevivên- 
cia politica, em agir contra o meu 

partido?”, exemplifica a cientista po- 
litica Andréa Freitas, professora da 

Unicamp e pesquisadora do Cebrap. 
Segundo ela, em legendas menos ri- 

gorosas ideologicamente, contrariar 
a orientação pode ter um desgaste 

menor do que irritar o eleitor. 
Em alguns casos, o que dá o tom, 

porém, é a identificação do deputado 

com a proposta em discussão — um 
tipo de descompasso que é possivel 

ver em partidos como PSDB, Cidada- 
nia e Novo, legendas que defendem o 

impeachment de Bolsonaro, mas 
cujos deputados se alinham à orien- 

tação da liderança do governo em no 
minimo 80% das vezes, conforme le- 

vantamento da plataforma Radar do 

Congresso (veja o quadro ao lado). 
Um caso emblemático é o do Novo. 

Enquanto a direção do partido, in- 
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cluindo o seu principal lider, João 

Amoêdo, pede a saida de Bolsonaro, 
seus deputados votam quase sempre 

com o governo por comungarem da 

visão da equipe econômica do minis- 

tro Paulo Guedes, principalmente em 

temas como diminuir o tamanho do 

Estado e promover desregulamenta- 

ções que estimulem a iniciativa pri- 

vada na economia — a PEC dos Pre- 

catórios foi um raro caso em que a 
bancada da legenda votou contra o 

governo, justamente por não concor- 

dar com o calote previsto. 

Outro exemplo de comportamen- 

to dúbio da bancada vem do PSDB. 

Aécio Neves, que foi candidato do 
partido ao Planalto em 2014, tem um 

indice atual de governismo de 91%. 

Para desafetos do mineiro, como o 

grupo ligado ao governador paulista 

João Doria, Aécio faz acordos com o 
governo em troca de emendas e em 

razão da sua estratégia de trabalhar 
contra a candidatura presidencial do 

partido. Já Aécio, que apoia o gover- 
nador gaúcho Eduardo Leite nas pré- 

vias do partido (veja reportagem na 

pdg. 32), rebate dizendo que Doria 

não conhece o “instinto de sobrevi- 

vência” e que a empreitada presiden- 
cial do paulista atende apenas a um 

A FAVOR Aécio 

Neves: votação com 

o governo em 91% 

dos encaminhamentos 

projeto personalista. Ha ainda os ca- 

sos em que os tucanos estão desali- 

nhados com o posicionamento oposi- 

cionista do partido por pura identifi- 

cação programática com a pauta do 

governo, como ocorre com o Novo. 

Além dos interesses mais imedia- 
tos dos parlamentares ou de suas vI- 

sões divergentes sobre temas em dis- 

cussão, a infidelidade é parte de um 
processo histórico. O PSB e o PDT, 

por exemplo, ainda padecem do fato 

de serem partidos com mais força re- 

gional nos berços políticos de suas fi- 

guras emblemáticas: no caso, o PDT 
no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, 

onde Leonel Brizola foi governador, e 

CRISTIANO MARI? 

PS 
E : 

a ind 
| RM 
Somos Todos RAD 

o PSB em Pernambuco, onde Miguel 

Arraes comandou o governo. Sem no- 

mes com a mesma força política em 

outros estados, acabaram por acolher 

figuras com mais potencial eleitoral 

do que exatamente um alinhamento 

ao ideario de esquerda, Pouca gente se 

lembra, mas a ministra Tereza Cristi- 

na (Agricultura) e o ministro Marcos 

Pontes (Ciência e Tecnologia), que in- 

tegram o governo Bolsonaro, foram 

filiados recentemente ao PSB. 

Essa falta de coerência ideológica 
estã relacionada ao uso dos partidos 

REBELDES Parlamentares do PT 

em 2003: expulsos por rejeitarem 

a reforma da Previdência de Lula 

GUIMARMES'FOLHAPRESS 

DISMIEL 
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como meros instrumentos de ob- 

tenção do poder — e dinheiro, cla- 
ro. “A Constituição de 88 deixou 

muito flexíveis as exigências para 
a formação de legendas, o que sig- 

nifica que facilitou que qualquer 
pequeno agrupamento, mesmo 

que não tivesse muita concepção 

programática, pudesse se organi- 
zar”, afirma o cientista político 

José Álvaro Moisés, professor da 
USP. Mesmo siglas mais consol- 

dadas em seu campo ideológico 
passaram pelo problema. Foi o ca- 

so do PT. Além das tendências ra- 
dicais que deram origem ao PSTU 

e ao PCO nos anos 90, já no pri- 
meiro ano do governo Lula, em 
2003, o partido expulsou a sena- 

dora Heloisa Helena e os deputa- 
dos Luciana Genro, João Fontes e 

Babá — gesto que deu origem ao 
PSOL — por ficarem contra a 

orientação da sigla na votação da 
reforma da Previdência petista, 

O problema, portanto, é antigo, 
só aumenta e não há sinal de que 

irá mudar a curto prazo, ainda 

que ilustrem um grave problema 
no processo de representação de- 

mocrática. Tanto é que, como se 
fossem poucos os 33 partidos 

existentes, há mais 83 que buscam 
aprovação no TSE. A última má 

notícia veio do Congresso ao 
aprovar neste ano a autorização 

para que partidos se organizem 
em federações. Foi um drible à 

bem-vinda cláusula de barreira, 

criada para impedir siglas com 
baixo desempenho eleitoral de te- 

rem acesso ao fundo partidário. A 
partir do ano que vem, os nanicos 

podem se unir em “federação”, 
ganhando estatura suficiente para 

disputar um belo quinhão desse 
dinheiro. Ou seja: fizeram como 

disse o pensador italiano Giu- 

seppe di Lampedusa, autor de O 
Leopardo: “Algo deve mudar para 

que tudo continue como estã”, E 

MURILLO DE ARAGÃO 

O FIM DA REELEIÇÃO 
O atual sistema não atende aos interesses da cidadania 

FARIA UM BEM imenso ao pais o Con- 

gresso Nacional aprovar uma emenda cons- 

titucional, que já valesse para o próximo 

presidente, proibindo a reeleição para car- 

gos do Poder Executivo. Seria um passo gi- 
gantesco para aperfeiçoar a nossa democra- 

cia. Paradoxalmente, a decisão de acabar 
com a reeleição está nas mãos de poucos 

brasileiros. Explico adiante. Quando da 
aprovação da reeleição, acreditei que Isso se- 

ria bom. Que a estabilidade proporcionada 
por uma eventual reeleição do presidente 

traria benefícios ao pais. Mas o que aconte- 

ceu foi a distorção dos pro- 
pósitos de governo, o apa- 

relhamento da máquina 
pública e o constante mon- 

ta e desmonta de ministé- 
rios, Tudo para atender a 

interesses eleitoreiros. 
Presidente, governado- 

res e prefeitos, de modo ge- 
ral, governam pensando 

em se reeleger. Assim, seus 

atos e ações miram os prôó- 
prios problemas e a criação 

de condições para a sua 
permanência no poder. A agenda nacional 

mal e mal ocupa o primeiro ano e meio de 
mandato. Isso porque, já no segundo ano, o 

presidente se preocupa com os pleitos mu- 
nicipais, que servem de ensaio para a dispu- 

ta presidencial. Eleições para cargos do 
Executivo a cada dois anos engessam o de- 
bate em torno da agenda eleitoral. 

A preocupação reeleitoral contribui 
também para a postergação da agenda de 

reformas. Por ser um tema impopular, com 
seus resultados sendo vistos apenas de mé- 

dio a longo prazo, a pauta das mudanças es- 
truturais perde força de forma precoce. A 

reeleição dificulta ainda o gerenciamento 

das coalizões. Como muitos dos partidos 

que são da base aliada dos governos tam- 

bém possuem seus interesses, após a cha- 
mada “lua de mel” dos presidentes, gover- 

nadores e prefeitos com a opinião pública, 

“Aelite pensante, 
independentemente 
de posição ideológica, 

também deve se 
posicionar sobre a 
questão e colocá-la na 
pauta das prioridades” 

esses partidos começam a majorar 0 custo 

da governabilidade, principalmente quando 
quem está no poder mostra fragilidades. 

Portanto, a reeleição acabou favorecen- 

do o personalismo na política e limitando a 
renovação dos quadros partidários. Sem re- 

novação, lideranças buscam outras legen- 
das ou, o pior dos mundos, criam novas 

agremiações. O sistema político nacional, 
obviamente, não atende aos interesses da 

cidadania. É fragmentado e foi turbinado ao 
longo de décadas por doações — por dentro 

e por fora — que distorcem os resultados. É 

um balcão de negócios pa- 
ra muitos, pois faz a fortu- 
na de alguns poucos que 
controlam os botões dos 

gastos públicos. A possibi- 
lidade de reeleição piorou 

o que já era ruim. 
Em 2015, a Câmara 

aprovou uma emenda cons- 
titucional que, entre outras 

coisas, acabava com a ree- 

leição para cargos do Exe- 

cutivo. Infelizmente, a pro- 

posta foi dividida e a parte 
referente à reeleição deixou de ser apreciada. 

O projeto está adormecido no Senado e pode 
ser “ressuscitado a qualquer momento”, Po- 

de, inclusive, ser aprovado sem retornar à 

Câmara. Enfim, estã nas mãos dos senado- 

res uma decisão que pode aperfeiçoar em 
muito o nosso sistema político. 

Agora, às vésperas de eleições presiden- 

ciais, devemos refletir sobre o tema e ava- 
liar o dano que a reeleição para cargos do 

Executivo tem causado ao pais. À elite pen- 
sante, independentemente de posição ideo- 

lógica, também deve se posicionar sobre a 
questão e colocá-la na pauta das priorida- 

des. Devemos, ainda, indagar aos presiden- 
ciáveis o que eles pensam a respeito do as- 

sunto. E, na impossibilidade de aprovar a 
emenda constitucional existente, eles deve- 

riam se comprometer a não disputar a ree- 
leição. Para o bem do pais. E 
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UM GOLPE DE 
MEIO BILHÃ

O | 
Bancos e gestoras de grandes fortunas aguardam por uma sentença judicial 
a respeito de uma fraude que pulverizou 560 milhões de reais há cinco anos 

ecossistema das altas 

finanças de São Paulo 
abrange um território bem 

delimitado na Zona Sul da 
cidade, incluindo não ape- 

nas os edifícios suntuosos 
na região da Avenida Faria 

Lima e Berrini, mas tam- 
bém restaurantes caros e 

vetustos do porte do francês La Tam- 

bouille e instituições aristocráticas co- 

mo o centenário Club Athletico Paulis- 

tano, São exatamente esses os lugares 
que o economista Manoel Carvalho 

Neto, 66 anos, gosta de frequentar. Do- 

no de um currículo vistoso construido 

entre as décadas de 80 e 90 com longas 
passagens pela diretoria de importantes 

instituições financeiras, entre elas Chase 

Manhattan (comprado posteriormente 

pelo J.P. Morgan), e BankBoston (incor- 

porado ao Bank of America), Carvalho 

segue ainda hoje com uma rotina inaba- 

lável entre esses endereços, principal- 

mente no que diz respeito aos restauran- 

tese ao clube. Seu prestígio e reputação, 
no entanto, são muito diferentes dos que 

teve no passado, Alguns frequentadores 

desses mesmos ambientes chegam a de- 

fini-lo como uma versão local do con- 

sultor financeiro americano Bernard 

Madoff (1938-2021), que construiu uma 

poderosa rede de clientes a partir de co- 

48 17 DE NOVEMBRO. 2021 

FELIPE MENDES 

nexões pessoais, cometeu uma fraude 

bilionária e passou os últimos treze 

anos de sua vida na cadeia. No caso de 

Carvalho, estima-se que o rombo pro- 
vocado por meio de sua gestora de fun- 

dos de investimento Silverado, rebatiza- 
da recentemente de Florim Consultoria, 

é de 560 milhões de reais, valor que es- 
tava sob gestão no início de 2016 — cor- 

rigido pela inflação seria algo entre 714 

milhões de reais. O caso, que pode ter 

um desdobramento na Justiça ainda 

neste ano, é investigado pelo Ministério 
Público Federal, pela Comissão de Va- 

lores Mobiliários e pela Polícia Federal 
e está entre os maiores desse tipo no 

mercado financeiro brasileiro. 
A especialidade da Silverado era 

montar fundos de direitos creditórios, os 
chamados FIDCs. Esse complexo ins- 

trumento é uma das formas preferidas 
para grandes investidores que buscam 
rendimentos em renda fixa com crédito 

corporativo (aliás, um dos investimentos 
que vêm crescendo novamente em razão 

do mau momento da bolsa). Funciona da 
seguinte maneira: uma empresa tem va- 

lores a receber de outra por produtos ou 

serviços vendidos, mas, para antecipar o 

dinheiro, mesmo que por um menor va- 

lor, oferece a um fundo de investimentos 

os seus recebiveis, ou seja, o direito de 

receber o valor completo no futuro. 

Quando a transação envolve organiza- 

ções bem estabelecidas — como são os 

casos da estatal Petrobras, da minerado- 

ra Vale, da varejista B2W e do frigorifico 
Marfrig, das quais a Silverado afirmava 

deter créditos —, orisco para o investi- 
dor é considerado minimo. O problema, 

no caso da gestora de Carvalho, é que 
muitos dos tais créditos não existiam. 

Para acobertar a falta de lastro, a gestora 

teria usado como cedentes dos tais rece- 

biveis pelo menos nove empresas de fa- 

chada, em nome de Carvalho ou de pes- 

soas próximas. Com décadas de atuação 

ilibada no mercado financeiro, Carva- 
lho garantia a confiabilidade a suas ope- 

rações e tinha carta branca para operar. 
A Silverado controlava fundos privati- 

vos, com poucos cotistas, envolvendo 

grandes instituições financeiras e escrt- 

tórios de investimentos familiares, tendo 

SOB A MIRA DA JUSTIÇA 
O economista Manoel Carvalho Neto 

(no centro, em foto antiga) é investigado 

pela Comissão de Valores Mobiliários 

e pela Polícia Federal por operação 

fraudulenta à frente da gestora de 

investimentos Silverado, rebatizada 

de Florim Consultoria. Apesar das 

denúncias terem sido feitas há cinco 

anos, a família manteve um patrimônio 

que chegou a acumular quarenta imóveis 
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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
TERMO DE ACUSAÇÃO 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
l, 

sudores Institucionais vem, de posse de elementos Processo Administrativo Sancionador CVM nº apresentar Termo de Acusação em relação à FLORIM CONSULTORIA LTDA. e ao Sr. MANOEL TEIXEIRA DE CARVALHO NETO, à B NY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A., à GRADUAL CCTVM S/A, à SANTAN 
| pectivos diretores responsáveis pela a 

- ALA 
A “Selecionou uma amostra de 35 cedentes que possuíam direitos creditórios nas carteiras dos três FIDCs em 31/12/2015 é que se enquadravam nas seguintes categorias: a) foram apontados pelos representantes cotistas do FIDC Maximum e do FIDC Maximum | nas denúncias encaminhadas a esta CVM, conforme me ncionado no item 38: 
b) possuiam elevada participação individual na carteira dos Fundos; 
cl cederam duplicatas não reconheci das pelo sacado no processo de circularização realizado durante os procedimentos de inspeção: 
d) apresentavam pessoas ligadas so gestor em seu quadro societário: e 
€) possuiam alto indice de i nadimplemento de titulos por eles cedidos após a retirada do raring. ei 
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chentes do porte de J.P. Morgan, 

Sul América Investimentos e instituições 
pertencentes a clãs que fizeram fortuna 

em diversos setores da economia, como 
a Aguassanta, da família Ometto, e 

BSPar, dos Studart Gomes, do Ceará. 

Todos, evidentemente, foram pegos 

de surpresa quando o escândalo veio à 
tona, em fevereiro de 2016. Desde sua 

fundação, a Silverado era conhecida por 

ter um baixissimo histórico de inadim- 

plência. O sinal amarelo foi dado pela 

agência de risco Standard & Poor's, que 
simplesmente retirou qualquer avalia- 

ção de rating para os fundos de recebi- 
veis da gestora. A agência alegou que os 

fundos não apresentavam qualidade 

satisfatória para ser classificados. Os co- 

tistas criaram então um comité de cre- 

dores, que começou a averiguar o ocor- 
rido — o dinheiro não estava mais lá — e 

a tentar recuperar judicialmente o mon- 
tante aportado. Decidiram incluir na 

denúncia representantes de instituições 
que faziam a administração e custódia 

dos fundos, como os bancos BNY Mel- 

50 17 DE NOVEMBRO. 2021 

lon, Santander Securities e Deutsche 

Bank, para que fossem solidárias na re- 
cuperação de parte dos recursos, sob a 

acusação de que não teriam feito a dili- 
gência necessária para garantir a confia- 

bilidade das operações da Silverado. 
Elas se defenderam ao declarar que não 

cometeram nenhuma irregularidade e 

que ainda ajudaram a revelar a fraude. 

Procurados, Carvalho e o seu advogado 

não responderam a VEJA, 
Uma investigação da Comissão Valo- 

res Mobiliários (CVM), concluida em 
outubro de 2019, foi taxativa quanto à 

responsabilidade de Carvalho, com o 
entendimento de que irregularidades 

foram cometidas em pelo menos três de 

seus fundos. Esse processo segue sob 

análise do relator e ainda não tem data 

definida para julgamento. Já uma ação 

NOTAS FRIAS Platatorma 

da Petrobras e mina da Vale: 

papéis fraudulentos das empresas 

foram usados pela Silverado para 

atrair a confiança dos clientes 
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penal contra o economista pode resultar, 

se somadas as penas previstas, em até 32 

anos de prisão. Segundo o inquérito da 

Polícia Federal sobre o caso, compa- 
nhias abertas por ele ou por sócios anos 

antes da fraude emitiam notas fiscais e 
faturas, que foram adquiridas pelos três 

FIDCs da Silverado, “esquentando” as 
notas frias. Assim, durante três anos, 

entre 2013 a 2016, o golpe cresceu como 

uma bola de neve. É pouco provável, 
agora, que as quantias sejam recupera- 

das. “Infelizmente, a fraude aconteceu 
no auge da Lava-Jato e a PF só tinha 

olhos para essa operação. Isso atrasou o 
processo”, diz, sob condição de sigilo, 

um dos investidores lesados. Fora isso, 
ainda está em elaboração um laudo peri- 

cial necessário para uma ação indeniza- 
tória a ser julgada no Tribunal de Justiça 
de São Paulo, que pode ficar pronto este 
ano, acreditam os credores. 

Em meio à investigação há indícios 

de que Carvalho se preparou, com al- 

guns anos de antecedência, para reali- 

zar um golpe financeiro, protegendo os 
seus ativos da Justiça. Ele registrou duas 

novas empresas na Junta Comercial de 
São Paulo (Jucesp), a partir de 2012, se- 

diadas em Marília, no oeste paulista. 
Ambas tiveram aumento de capital en- 

tre 2012 e 2016 por meio de integraliza- 
ção de imóveis antes pertencentes ao 

núcleo familiar do gestor financeiro. 
Outros imóveis foram repassados a em- 
presas já abertas por ele, das quais oito 

permanecem ativas. Também em 2012, 
Carvalho mudou seu regime de casa- 

mento com a esposa, Adrienne, de co- 
munhão parcial para separação total de 

bens e, no ano passado, um divórcio 
consensual foi reconhecido em sentença 

judicial. Para especialistas em blinda- 
gem patrimonial, esse é um procedi- 
mento padrão para quem prevé possivel 
indisponibilidade ou penhora de patri- 

mônio. Ele fez ainda uma série de parti- 

lhas e doações de bens em vida, para os 

AGÊNCIA PETROBRAS 

OS PREJUDICADOS 
Entre os investidores que aportaram 

recursos nos fundos da Silverado e 
podem ser lesados estão grandes 
nomes da economia 

+ SULAMÉRICA 
INVESTIMENTOS 

+ JP MORGAN 
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+ AGUASSANTA 

Escritório de investimentos da família 
Ometto, fundadora do grupo Cosan e 
de negócios como a Raizen, em 
associação com a Shell 

quatro filhos do casal. Dos quarenta 

imóveis que a familia chegou a deter, on- 
ze foram integrados ao capital de empre- 

sas pertencentes a eles e outros doze, 
vendidos. Quatro novos imóveis foram 

adquiridos e valem hoje cerca de 4 mi- 

lhões de reais. Enquanto aguardam o 
pronunciamento da Justiça, alguns dos 

clientes lesados continuam a encontrar 

Carvalho nas dependências do Paulista- 

no ou nas mesas do La Tambouille. m 
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SEM TEMPO 
PERDER 

As metas anunciadas na COP26 são imprescindíveis, mas precisam sair do papel e alavancar 
um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Algumas iniciativas já estão em andamento 

ERNESTO NEVES 
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Situação atual 

Uma área equivalente a 10 milhões de 
campos de futebol em matas 

desaparece todo ano e dois terços da 

floresta tropical não existem mais 

| 
Promessa 

127 países assinaram 

um acordo para acabar 

com o desmatamento 

até 2030 

Mhetáãar lo 
VOStaCUIOo 

O pacto não prevê nenhum tipo 

de punição para países que 

descumprirem a meta 

urante duas semanas, à 

cidade de Glasgow, na Es- 
cócia, recebeu uma das 

maiores concentrações 
internacionais já vistas de 

autoridades e especialis- 

tas. Ali, 22000 delegados 
de 189 paises (sÓ seis pe- 

quenas ilhas do Pacifico 
não compareceram) se reuniram na 

Cúpula Climática da ONU, a COP26, 
organizada para aglutinar metas e me- 

didas destinadas a conter as cada vez 
mais rápidas mudanças que afetam — 

para pior — o clima do planeta. Com o 
objetivo primordial de frear o aumen- 

to da temperatura global em no máxi- 

mo 1,5 grau, tomando como base os 
termômetros do periodo pré-Revolu- 

ção Industrial, a conferência produziu 
vistosos anúncios multilaterais de 

complexa execução. O comunicado fi- 
nal, inclusive, alerta sobre o fato de 

que os objetivos até agora fixados são 
insuficientes e convoca outra cúpula, 

em 2023, para reavaliar resultados, 

Mas em um aspecto a COP26 foi di- 
ferente: nunca os holofotes do mundo 

inteiro estiveram tão voltados para a 

A AGENDA DA PROTEÇÃO 
As metas assinadas durante a Conferência de Glasgow, todas acordadas com 
o Brasil, são ambiciosas, mas exigem mudanças radicais para ser alcançadas 
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Situação atual 

O principal gás do efeito estufa 

é lançado na atmosfera ao 
ritmo de 36 bilhões de toneladas 

por ano 

| 
Promessa 

130 países seguiram com o objetivo 

Co, 

previamente selado de zerar suas emissões 

até 2050 e a Índia, que resistia, se 

comprometeu a fazer o mesmo até 2070 

Mhwtdanmnia 
Ubstacuio 

Até agora somente seis países - Suécia, 

Dinamarca, França, Hungria, Nova 
Zelândia e Reino Unido = transformaram 

MAURO PIMENTEL /AFP 

suas metas em lei 

questão do meio ambiente, o que deve 

elevar o tom das cobranças. Uma amos- 

tra foi dada na própria Glasgow: milha- 

res de ativistas, a maioria jovens, toma- 
ram as ruas para protestar contra a 

inércia dos governantes e exigir o fim 

do “blá-blá-blã” — como a sueca Greta 
Thunberg, aos 18 anos ainda uma pirra- 

= = 

CETICISMO Fogo na Amazônia: ninguém crê em desmatamento zero até 2030 
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Situação atual 

O segundo gás que mais afeta o clima deriva 

em sua maior parte do modo como atividades 

humanas, entre elas a agricultura, a pecuária e 

a exploração de petróleo, são praticadas 
| 

Promessa 

103 países se 

comprometeram a reduzir 

em 30% as emissões 

até 2030 

| 
Obstáculo 

Três dos grandes emissores - China, 
Índia e Rússia = não assinaram o 

documento 

lha incômoda, definiu as solenes tratati- 

vas nos salões da cúpula. 
Entre as resoluções anunciadas 

(veja os destaques acima) estão metas 
mais ambiciosas para o fim das emis- 

sões de dióxido de carbono, o vilão 

CO; do efeito estufa, bem como esfor- 

ços para cortar dois agentes poluentes 

E | 

Y ho 
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ta eo TUM AMBIENTE 

que afetam diretamente o Brasil, o gás 

metano e a queima das florestas. No 
total, 103 governos, entre eles o brasi- 

leiro, selaram a promessa de zerar O 
desmatamento até 2030 por meio de 

medidas que incluem a transferência 
de 100 bilhões de dólares anuais dos 

paises ricos para os pobres, dinheiro a 

ser revertido em desenvolvimento 

econômico sustentável, que mantenha 

a mata de pé, proteja terras indigenas 
e tenha zero emissão de carbono. No 

caso do metano, gás oitenta vezes 
mais nocivo do que o CO;, liberado na 

decomposição do lixo, na atividade 
petrolifera e na pecuária intensiva, Es- 

tados Unidos e Europa lideraram um 

acordo para reduzir as emissões em 

30%, em relação aos niveis de 2020, 

até o fim da década. Também foram 
confirmadas promessas seladas em 

uma minicúpula, no inicio do governo 
de Joe Biden, de acelerar as metas de 

queda na emissão de carbono. 
Cada vez mais ativas nas ações de 

sustentabilidade, depois de décadas 
de inação, as instituições financeiras 

tiveram destaque em Glasgow, Res- 

ponsável por administrar 130 trilhões 
de dólares em ativos, a coalizão Glas- 

gow Financial Alliance for Net Zero, 
formada por fundos, bancos e segura- 

doras, comprometeu-se a eliminar a 
pegada de carbono de suas carteiras 

até 2050. A ação, quando examinada 
com lupa, é menos vistosa. A fiscali- 

zação do rastro de carbono no merca- 

do financeiro exclui estatais, como a 

Saudi Aramco, petrolifera da Arábia 

Saudita, hoje responsáveis por metade 
das emissões de carbono do planeta. 

No caso do controle do metano, 
dois dos malores emissores, China e 

Rússia, não assinaram o pacto. O Bra- 
sil, por sua vez, posto contra a parede 

pela pressão de Estados Unidos e Eu- 
ropa, concordou em diminuir as emis- 

sões de metano sem antes discutir a 

promessa com o setor agropecuário e 
comprometeu-se com o desmatamen- 
to zero enquanto a destruição da 
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OPERAÇÃO LIMPEZA 
Maior usina já em operação 

no mundo, a Orca, na Islândia, 
movida a energia geotérmica 

(limpa), projeta capturar 4000 
toneladas por ano de CO, 

na atmosfera e transformá-lo 
em rocha, enterrando 
o rejeito no subsolo, 

Amazônia bate recordes, os povos in- 

digenas vivem sob ameaça de grilei- 

ros e mineradores e a estrutura de fis- 
calização é desmantelada. “Assinar 

declarações é a parte mais facil”, diz 
António Guterres, secretário-geral da 

ONU. “Mas é essencial que tudo o que 
foi dito seja implementado”, completa. 

Para se tornar carbono zero nos 

próximos trinta anos, os mais de 130 

paises que já anunciaram a meta terão 

de aprofundar — e muito — as trans- 
formações em curso. De acordo com 

um relatório da Comissão de Transi- 
ção Energética, de Londres, o custo 

para chegar à economia verde gira em 
torno de 2 trilhões de dólares anuais, 

cerca de 1,5% do PIB global. Há muito 

que fazer, mas a nova era industrial já 
começou e avança rapidamente (veja 

exemplos nestas páginas). De carros 
movidos a energia elétrica a fazendas 

eólicas em alto-mar, pipocam mundo 

afora iniciativas para mudar o cotidia- 

no da sociedade a curto prazo. 
Uma recém-inaugurada usina de 

remoção de carbono instalada na Is- 
lândia, a Orca, projeta remover 4000 

toneladas do gás da atmosfera anual- 
mente. Nos Estados Unidos, o gover- 

no Biden prevê investimentos trilio- 
nários em diversos setores verdes, 

boa parte direcionada à indústria de 

carros elétricos. “A medida que a eco- 
nomia se transforma, quem não des- 

carbonizar estará dando um tiro no 
próprio pé”, adverte Jorge Vinuales, 

professor de direito e política ambien- 
tal da Universidade de Cambridge. 

Outra aposta promissora é o uso do 
hidrogênio como combustível — ao 

ser queimado, ele fornece duas vezes 

mais energia do que o gás natural, 
com a vantagem de que produz basi- 

camente água como resíduo. Segundo 
o Hydrogen Council, consórcio que 

reúne os maiores do setor, existem 
350 projetos de grande porte em an- 

damento, um deles da petroleira 
Shell. A União Europeia fez do hidro- 

gênio o motor de sua produção ener- 

gética de carbono zero, prometendo 
injetar 560 bilhões de euros na mu- 
dança. “Ele poderá abastecer carros e 
aviões, fornecer energia à indústria e 

aquecer casas em um futuro próxi- 



EMUT BREVIK ANDERSEN 

mo”, avalia Vaitea Cowan, da Enap- 
ter, empresa com sede em Berlim. 

Outro exemplo transformador em 

curso é a reformulação da indústria 

do cimento. Misturado com água e 
areia, O cimento forma o concreto, 

base da construção civil e um dos 

maiores focos de poluição ambiental 

OFERECIMENTO 
ALIMENTAR à MUDANCA E O 

CONCRETO E NATUREZA 
As grandes cidades vêm 

investindo pesado na multiplicação 
de espaços verdes. Em Chicago, os 
jardins plantados no alto do prédio 

de onze andares da prefeitura 
amenizam o calor e reduzem o 
consumo de ar-condicionado. 

(NET ZERG) 

NOSSO COMPROMISSO 

NAVEGAR SEM SUJAR 
Para reduzir a poluição 
do transporte de carga 
marítimo, a Amazon e 
a Unilever só vão usar 

navios com combustível 

limpo e a Maersk, 
maior do setor, investe 

Tbilhão de dólares para 
renovar toda a frota. 

— 5 bilhões de toneladas de CO; por 

ano, ou 8% do total, O cimento emite 
carbono em dois momentos: quando 

é pulverizado em grãos finos e, antes 

disso, quando calcário e argila são 

“cozidos” em fornos superaquecidos 

a 1400 graus. Estudo do Imperial 
College, de Londres, mostra que é 

possivel capturar o CO; liberado ai 
antes que ele entre na atmosfera e em 

seguida armazená-lo no subsolo ou 

injetá-lo novamente no concreto, que 

fica ainda mais resistente. “Nossa 

função é acondicionar o CO; de for- 

ma permanente, para que ele nunca 
consiga chegar à atmosfera”, diz Rob 
Niven, da empresa canadense Car- 

bonCure, especializada no processo. 

Presente em 400 canteiros de obras 

pelo mundo, a CarbonCure recebe 

investimentos de multinacionais co- 

mo a Amazon e a Microsoft e preten- 

de, segundo Niven, capturar 500 mi- 

lhões de toneladas de CO; por ano. 

Como se vê, havendo seriedade e re- 

cursos, é possível sair do blá-blá-blá 
e começar já a despoluir o planeta. m 
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DO ALTO Do | FARDÃONOSAMBA 
DO SALTO ALTO | 

Rainha das aparições espetaculares, 

LADY GAGA, 35 anos, cumpriu seu 

papel com louvor na estreia em Londres 

do filme House of Gucci, dirigido por 

Ridley Scott, onde encarna Patrizia 

Reggjani, que contratou um matador pa- 

ra dar fim ao marido, Maurizio Gucci (e 

passou dezoito anos na cadeia por isso). 

Gaga posou no tapete vermelho envolvi- 

da em metros e metros de um esvoa- 

cante tecido plissado transparente (da 

casa Gucci, claro) na cor púrpura, a 

mesma da maquiagem dos olhos, as- 

sessorados por meias arrastão à mos-= 

tra e botas de altíssima plataforma, 

que são sua marca registrada. Esta- 

va, com certeza, mais à vontade do 

que na posse de Joe Biden. Sob 

ameaça dos trumpistas por ter 

apolado o democrata, ela revelou 

recentemente que o vestido 

Schiaparelli que usou na oca- 

sião era “à prova de balas”. À 

maison negou: “O vestido não 

gra. Mas não sabemos o que 

ela usou por baixo dele”, 

Só faltava essa: ZECA PAGODINHO acadê- 

mico. Pois vai acontecer. O, digamos, relaxado 

cantor foi um dos cinquenta escolhidos pelo 

mecenas carioca Carlos Alberto Serpa para 

formar a primeira geração da Academia Brasi- | 

leira de Cultura, no Rio de Janeiro, junto com 

personalidades de áreas variadas, como Ma- 

rigta Severo, Elza Soares, Nelson Motta, Ana 

Botafogo, Isaac Karabtchevsky e Nélida Pifion. 

Serpa jura que a ABL não tem a menor intenção 

de concorrer com a centenária Academia Bra- 

silgira de Letras. Vamos unir forças”, promete, 

Em comum, as duas têm chá da tarde (na nova- 

ta, café) “para debater ideias” e a posse emtra- 

je de gala. Zeca experimentou o fardão de gor- 

gurão vinho, que vai usar no dia 1º de dezem- 

bro, em seu sítio em Xerém. “Me achei elegan- 

tissimo, mas morri de calor”, comentou. 

ABES 

DEVULGAÇÃO 

DAVI 44. HEMETT AMIREIMAGE GETTY IM 

O e-commerce do 

Cidade Jardim 

no seu celular. 
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CRESCIDA E CASADA 
Nove anos depois de levar um tiro na ca- 

beça de radicais talibãs por insistir emir à 

escola e sete anos depois de ganhar o 

Nobel da Paz, a paquistanesa MALALA 

YOUSAFZAI, 24 anos, cravou no calen- 1 

dário uma nova data marcante: 9 de no- O 

vembro de 2021, quando se casou ina U 

verdade, assinou um contrato de inten- 

ção) com ASSER MALIK em uma dis- Ee 

creta cerimônia islâmica em Birmingham, O 

no Reino Unido, onde mora. O noivo é téc- a 
nico de criquete e não se sabe como e a 

quando se conheceram, Mas encontro aq 

arranjado não foi: no começo do ano, o pai 

de Malala, Ziauddin Yousafzai, disse em e 

entrevista que, contrariando as tradições o 

familiares, iria permitir que ela escolhesse [95 

o marido que bem entendesse, m Tv 

, > 

ENGAJAMENTO EXPLICITO E -” E 
7 Ó 

Uma das mais valorizadas artistas contemporâneas, a carioca ADRIANA a 

VAREJÃO, 56 anos, está em plena execução de uma obra que seráre- me 

produzida e vendida em série por um movimento de apoio ao aborto. “A ar- am 

te sem engajamento perde o sentido, vira coisa de mercado”, diz. Quem vai S 

comercializar as reproduções é a Milhas Pela Vida das Mulheres, startup = 

que presta ajuda financeira a interessadas em pór fim a uma gravidez inde- 8) 

"Sejada em países onde o aborto é legalizado, Outras 48 artistas — Analu = 8) 

E Prestes, Maria Lynch e a fotógrafa Bel Pedrosa entre elas — doaram obras à q 

É para vender ou reproduzir, de acordo com a demanda, ao preço fixo de = q 
E 250 reais. No caso de Varejão, a compra pela rede é restrita a uma cópia 5 Ea: 

Ê por CFF, para evitar o mercado negro e a comercialização em massa, E he 

+ de 650 marcas 

nacionais e internacionais 

serviço exclusivo concierge 

oO que você precisar, o concierge compra e leva até você. 

entrega em todo o Brasil 

e em ate 4 horas em São Paulo 

moda | decoração | kids | gastronomia | beleza | pets 
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Cientistas conhecidos passaram a pandemia sendo agredidos 
impiedosamente pelos negacionistas. VEJA foi ouvir alguns 

deles, que relataram em detalhes sua rotina chocante 
de insultos, intimidações e até ameaças de morte 

az parte dos meandros da 

mente humana atribuir ex- 

plicações imaginárias ao 

que não entende e defen- 
dé-las com unhas e dentes 

contra quem tenta revisar 
os fatos à luz do pensa- 

mento racional. A internet, 

sempre ela, aprofundou 

tremendamente a divisão entre crença 

e ciência ao unir, dar voz e emplacar 
uma aura de credibilidade a propaga- 

dores de teorias conspiratórias e nega- 
cionistas de fatos cientificamente 

comprovados. Neste mundo rachado 
em dois, em que um lado cisma em de- 

sacreditar as instituições, veio uma 
pandemia que, em meio a milhões de 

mortos, mais de 600000 no Brasil, se 

tornou arma ideológica — e usar más- 
cara e tomar vacina viraram atos poli- 

ticos. Sobrou para os cientistas sérios. 
Sobre eles recaem ameaças de morte, 

ataques de todo tipo, insultos e, no 
mais recente acesso de obscurantismo 

do governo brasileiro, a grosseria de 
conceder e revogar uma honraria. 

A ordem partiu de cima. Ao tomar 
conhecimento da lista de 41 pesquisa- 

dores agraciados pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia com a medalha 
de Honra ao Mérito Científico e depa- 

= rar com o nome de duas pessoas em 

DUDA MONTEIRO DE BARROS, RICARDO FERRAZ E DUDA GOMES 

posições contrárias à sua visão torta e 
negacionista da realidade, o presiden- 
te Jair Bolsonaro assinou o decreto 

publicado no Diário Oficial removen- 
do da homenagem a dupla. Foram ex- 

pelidos o virologista Marcus Lacerda, 
um dos primeiros a apontar a ineficá- 

cia da cloroquina (remédio de cabe- 
ceira no Palácio do Alvorada) no tra- 

tamento da Covid-19, e a sanitarista 
Adele Benzaken, autoridade em pre- 
venção da aids, por desenvolver uma 

cartilha destinada a homens trans — 
motivo também de sua prévia exone- 

ração do Ministério da Saúde. Em 
protesto contra a descortesia, 21 dos 

cientistas selecionados abriram mão 
da honraria. “Nunca houve um mo- 

mento tão crítico para a ciência brasi- 
leira”, diz Cesar Victora, epidemiolo- 

gista que recusou a Ordem de Grão 

Cruz, uma das mais altas condecora- 

ções concedidas por Brasilia. 

Aos atos de agressiva deselegância 
oficial soma-se uma feroz caça às bru- 

xas desencadeada nas redes sociais, 
mirando sobretudo pesquisadores que 

foram a público rebater as fuke news 
com informações comprovadas e se- 

guras. Uma edição recente da presti- 

giada revista Nature chamou a aten- 
ção para perseguição generalizada, ao 

divulgar uma pesquisa com profissio- 

rêcado a todos da ANVISA, não aprovem vacinas para crianças menores de 12 anos ou o bixo vai 
pegar! isso não é uma ameaça é uma promessa! não mexam com nossas crianças se não iremos 

atrás de cada um de vocês. iremos descobrir onde moram, se tem filhos, e quem são seus 

amigos e familiares e vamos infernizar a vida de cada um de vocês e amigos e familiares. a 

resposta será fogo e fúria não irão escapar ninguém, nem seus filhos nem netos, a vida de cada 

um vai virar um infemo que vão sentir desejo de cometer suicídio. vamos fazer tudo isso até 

m dd “-— 

RIA Vacinação de crianças na China" famílias dos funcionários da Anvisa 

foram ameaçadas em e-mails (acima) contra a perspectiva de liberação no Brasil 
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nais que aturaram na linha de frente 

do combate à Covid-19 em sete paises. 
Dos 321 entrevistados, 15% disseram 

ter recebido ameaças de morte; 22% 
relataram insinuações de violência fi- 

sica e sexual; e 40% foram alvo de co- 

mentarios ofensivos. “A pandemia 

deixou as pessoas com medo e com 

raiva”, diz Bianca Nogrady, autora da 

pesquisa. “Elas buscam soluções sim- 

ples para uma situação complexa e, 
quando querem achar alguém a quem 

culpar, voltam-se para quem atua na 
área cientifica.” 

Mas como se sentiram os atingidos 
por essa volta às trevas em pleno sé- 

culo XXI? VEJA conversou com dez 

cientistas que foram vitimas de intimi- 

dação e constrangimento. Os relatos 

são assustadores. O biólogo Lucas 
Ferrante, de 33 anos, do Instituto Na- 

cional de Pesquisas da Amazônia (In- 

pa), conta que passou a ser perseguido 

logo no início, em abril de 2020, de- 
pois de assinar um artigo sobre a ine- 

ficácia da hidroxicloroquina na revis- 
ta Science, uma das mais respeitadas 

publicações cientificas do mundo. As 

primeiras intimidações chegaram pe- 

lo Twitter e pelo telefone, vindas de 

pessoas que nem sequer haviam lido o 
texto. Sete meses depois, os agresso- 

res passaram da ameaça ao ato. Fer- 
rante chamou um carro por aplicati- 

vo, embarcou sem verificar a placa em 
um veiculo que parou à sua frente e 

percebeu que ele não seguia a rota 

prevista. O motorista se virou e lhe 

passou um claro aviso: “Cale a boca”, 

Ele conseguiu fugir, mas teve o braço 

ferido na confusão. Em janeiro, sofreu 

nova agressão, de conseguências mui- “Precisel abandonar as redes 
to mais nefastas. Ferrante diz que co- porque não parava de receber 

meçou a sentir um gosto estranho na ameaças de morte de perfis 
água de casa, foi averiguar e encon- | u 
trou pedaços de pilhas no encana- anônimos. Um dia, um homem 

ITURA PR 
E, A 

GUILHERME GANDEH FI 

Cientistas ouvidos por VEJA relatam sua rotina 

de agressões fisicas e psicológicas NAMIRA 

ARQUIVO PESSOA ARQUIVO PESSOA 

mento. Meses depois, foi detectado partiu para cima de mim 

um câncer na tircoide rarissimo em e fugi, apavorado. 
pessoas do sexo masculino, ainda Hoje evito sair de casa.” | 

mais na idade dele. “Os médicos sus- Lucas Ferrante, biólogo Letícia Sarturi, 

peitam que esteja relacionado a minha do Inpa na Amazônia biomédica da Unip 
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“Minha mulher já foi 
seguida na rua, Me sentia tão receber dinheiro de empresas, 
intimidado no Brasil que resolvi 
antecipar uma ida para 
os Estados Unidos, onde 
sou professor visitante, 
sem data para voltar .” 
Pedro Hallal, epidemiologista 

da Federal de Pelotas 

AL 

ARQUIVO FES 

exposição a substâncias tóxicas”, ex- 

plica o biólogo, hoje em tratamento. 
Os funcionários da Agência Nacio- 

nal de Vigilância Sanitária, a Anvisa, 
responsável pela liberação de vacinas 

no Brasil, estão na lista preferencial 

de vítimas da pequena, mas barulhen- 

ta e perversa parcela da população 

que insiste em desacreditar os imuni- 

zantes. O nivel de tensão aumentou 

nas últimas semanas, diante das trata- 

tivas para a liberação da vacina da 

Pfizer (uma das mais demonizadas 
pela turma do contra, que vê no seu 

componente genético uma conspira- 
ção malévola contra as pessoas de 

bem) para crianças de 5 a 11 anos, 0 

que deve acontecer em breve. Pelo 

menos duas mensagens enviadas para 

o e-mail de atendimento ao público da 

Anvisa ameaçam os diretores da 

agência. “Descobriremos onde mo- 

RISCO Manifestação pró-ciência: 

a minoria que age contra é ínfima, 

mas barulhenta e perversa 

a! 2 
aa 

“Me acusam pelas redes de 

de divulgar informações falsas, 

e já ouvi até ameaças 
de ataques físicos. 

Isso só porque exponho 
o conhecimento científico.” 

Julio Ponce, 
epidemiologista da USP 

ARQUIVO PESSOAL 

ram, se têm filhos e quem são seus 

amigos e familiares. A resposta será 
fogo e fúria”, vocifera um dos textos. 

“Além de estarmos naturalmente des- 
gastados por causa da rotina na pan- 

demia, ainda temos de conviver com o 

temor de sermos violentados. É um 

absurdo”, desabafa o presidente do ór- 

gão, Antonio Barra Torres. O presi- 

dente Jair Bolsonaro nada disse. 

Parece tão óbvio: graças ao empe- 
nho dos cientistas, as vacinas contra 

a Covid-19 foram desenvolvidas em 
tempo recorde, e graças a elas o con- 

tágio e as mortes cairam vertiginosa- 
mente. No entanto, pessoas de todos 

os extratos, inclusive em posição de 

poder, seguem não só fechando os 

olhos ao óbvio, como atacando quem 

o defende. O britânico Chris Whitty, 

médico conselheiro do governo de 

Boris Johnson e mais alta autoridade 
sanitária do Reino Unido, chegou a 

ser agarrado e empurrado enquanto 
filmava, incrédulo, uma passeata an- 

tivacina nas ruas de Londres. Na Ale- 

o olhar das pessoas 
para a ciência e elas 

muitas vezes se manifestam 
de forma desagradável, 

dando voz a um 
discurso de ódio.” 

Theresa Tam, diretora de 
Saúde Pública do Canadá 
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ESPECIAL 

manha, Christian Drosten, biólogo 

especialista em novas cepas de vírus, 
recebeu de um serviço de entrega um 

frasco com um liquido desconhecido, 
a palavra “positivo” escrita na etique- 

ta e um bilhete para beber a substân- 
cia. A rotina de quem sofre esse tipo 
de pressão pode se tornar angustian- 

te. “Em restaurantes, só me sento vi- 

rado para a parede para não ser reco- 

nhecido. E penso duas vezes antes de 
fazer qualquer atividade com meu fi- 

lho”, relata Pedro Hallal, coordena- 
dor do maior estudo epidemiológico 

de Covid-19 no Brasil, que o levou a 
participações frequentes em progra- 

mas de TV. Depois de receber intimi- 

dações de toda forma, ele se mudou 
com a família para os Estados Uni- 

dos, mas ainda guarda hábitos de 

proteção e receios arraigados. “Vira 

uma paranoia. Outro dia meu ca- 
chorro sumiu por alguns instantes e 

eu fiquei desesperado, achando que 
alguém tinha feito alguma maldade 

com ele”, diz. 

Mellanie Dutra, 
neurocientista da UFRGS 
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ARQLUIPHO PESSOAL 

O tom das ofensas se torna mais 

agressivo quando os alvos são mu- 
lheres, negros, estrangeiros e mino- 

rias em geral. “A voz da idade das 
trevas continua soando nos Estados 

Unidos”, diz Amesh Adalja, descen- 
dente de indianos que se especializou 

em doenças infecciosas, se tornou 

pesquisador sênior do renomado 
Centro Johns Hopkins e recebe cons- 

tantemente mensagens de ódio com 
apelidos e expressões pejorativas. À 

diretora do Serviço de Saúde Pública 
do Canadá, Theresa Tam, conta que 

as muitas agressões à sua pessoa 
sempre mencionam haver nascido 

em Hong Kong. “Na ciência, é funda- 
mental ouvir opiniões divergentes. 

Mas não há espaço para manifesta- 

ções de racismo, misoginia e outras 
formas de discriminação”, pondera 

ela. Professora da Unip, em São Pau- 
lo, a biomédica Letícia Sarturi, 33 

anos, que fez mestrado em imunolo- 
gia e doutorado em fisiopatologia, 

observa alto grau de machismo mis- 

+: 

: PM = 

“Além de todo o peso 
da pandemia, ainda sofremos 

com o pavor de sermos 
agredidos a qualquer momento. 
Quem fere a ciência é movido 

Antonio Barra Torres, 
presidente da Anvisa 

ARQUIO PESSOAL 

turado às ofensas que recebe por re- 

bater inverdades e ignorância em re- 
lação à pandemia, “Já me chamaram 

de burra e de arrogante”, conta. 
O método científico tal qual conhe- 

cemos hoje começou a ser moldado no 

início do século XVII, na esteira do 

Renascimento. Embora alguns céle- 

bres pensadores da Antiguidade já se 
preocupassem em embasar suas teo- 

rias em fatos, foi nessa época que filo- 
sofos como Francis Bacon (1561- 

1626), René Descartes (1596-1650) e 

Isaac Newton (1643-1727) mudaram o 

conceito de ciência ao propor que a 
busca da verdade deveria partir da ob- 
servação e da experimentação, e não 
do raciocinio intuitivo. Os primeiros 
cientistas a abraçar essa abordagem 

revolucionária pagaram caro por seu 
corajoso pioneirismo. Galileu Galilei 

(1564-1642) foi condenado à prisão 
domiciliar pela Inquisição Romana ao 

defender que a Terra girava ao redor 
do Sol, e não o contrário. Com o mon- 

ge dominicano Giordano Bruno 

Gideon Meyerowitz-Katz, 
epidemiologista da Universidade 

de Wollongong, na Austrália 



CORAGEM Estátua de Giordano Bruno: o monge-cientista morreu na fogueira 

ISTOCEPHOTONGETT 

(1548-1600), a Igreja Católica foi mais 

inclemente. Por afirmar que estrelas 
distantes eram sóis em torno dos quais 

giravam diferentes planetas e que ne- 
les podia existir vida, entrando em 

confronto com os dogmas religiosos, 

Bruno foi condenado à morte e lança- 

do vivo em uma fogueira, Em ambos 

os casos, os debates que antecederam 

as sentenças envolveram a elite inte- 

lectual do clero, figuras de vasto co- 
nhecimento e sabedoria. “O negacio- 

nismo não é fruto da baixa escolarida- 
de, mas de uma manipulação ideológi- 

ca que procura dar o mesmo peso à 
ciência e à ignorância”, explica Nélio 

Bizzo, professor de educação da USP. 
Nos tempos modernos, o negacio- 

nismo se sofisticou como ferramenta 

de contestação. Ficou famosa a estra- 
tégia da indústria tabagista de, du- 

rante décadas, contratar cientistas a 
peso de ouro para lançar dúvidas so- 

bre os estudos que comprovavam por 
A mais B que fumar causa câncer e 

doenças cardiacas. “O mesmo artifi- 
cio é usado atualmente para negar a 

destruição da camada de ozônio ce o 

aquecimento global, sem falar na ve- 
lha e resistente rejeição ao fato de que 

a Terra é esférica”, diz José Luiz Gold- 
farb, professor de história da ciência 

da PUC-SP. Efeito colateral da pan- 
demia, percebe-se agora que, muni- 

dos de suas convicções sem funda- 
mentos, os propagadores de absur- 

dos — perigosos absurdos — vira- 

ram mestres em atormentar e intimi- 

dar os profissionais da ciência, ten- 
tando impedir que se manifestem. 
Pior: com o incentivo e gestos solidá- 

rios de poderosos de plantão. “É la- 
mentável ver cientistas forçados a 

sair do debate público em um mo- 
mento em que tanto precisamos de- 

les”, critica Fiona Fox, chefe do UK 
Science Media Centre. Resta torcer 

para que, em um novo mundo vaci- 
nado e preparado para se proteger, O 
obscurantismo perca adeptos, volte 

para sua toca e de lá não saia. E 
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O SEGREDO DOS 
SUPERDOTADOS 
Como funciona a mente de crianças e adolescentes com 

alto Q.l. e o que os pais devem fazer para que os jovens sejam 
felizes e saudáveis LUIZ FELIPE CASTRO E MATHEUS DECCACHE 

GÊNIOS MIRINS sempre fascina- 
ram a humanidade. O austriaco 

Wolfgang Amadeus Mozart (1/56- 

1791) começou a construir a sua re- 

putação ao compor sofisticados mi- 

nuetos aos 5 anos. No xadrez, o ame- 

ricano Bobby Fischer (1943-2008) 

ganhou seu primeiro campeonato 

mundial — e foi alçado à fama — 

ainda adolescente, aos 15. Crianças 
com altas habilidades mentais, Os 

chamados superdotados, apresen- 

tam caracteristicas como raciocínio 

rápido, criatividade, foco, prazer em 
ler e estudar e, claro, notas excepcio- 

nais na escola. Enfim, elas são dife- 
rentes — e extraordinárias. Por isso 

mesmo, encantam por onde passam. 

No Brasil, um caso recente chamou 

atenção. O paulistano Gustavo Salda- 

nha, de 8 anos, tornou-se o mais novo 
membro da Mensa Internacional, as- 

sociação fundada em 1946 na Ingla- 
terra, presente em mais de 100 paises 

e que reúne cerca de 150 000 super- 

dotados. A inclusão é feita após a rea- 

lização de testes de quociente intelec- 

tual (Q.1.), que usam escalas para ma- 

pear o funcionamento cogmtivo, fun- 

cional e adaptativo, de bebês a idosos. 
O jovem prodígio brasileiro obteve 

140 pontos, bem acima da média 
mundial, que ronda os 90. Os primei- 

ros testes do tipo foram realizados há 
cerca de um século e até hoje têm cri- 

térios controversos e diferentes em 

cada pais, motivo pelo qual especialis- 

tas sugerem que o número não seja su- 

pervalorizado. Estima-se que o cien- 
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tista alemão Albert Einstein, que nun- 
ca fez o teste, tivesse 160 de Q.L 

Gustavo não está só, De acordo 
com o Censo Escolar de 2020, há exa- 

tos 24424 estudantes brasileiros com 

perfil de altas habilidades matricula- 

dos na educação especial. O número 

total é bem maior. À Organização 

Mundial da Saúde estima que até 5% 

da população mundial apresente esse 
dom. Levando em conta os 47 milhões 

de alunos da educação básica, confor- 
me dados oficiais do Ministério da 

Educação, o contingente de brasilei- 
ros geniais passaria de 2 milhões, 

Vale ressaltar que há tempos ruiu o 

mito de que a inteligência seja um blo- 

co único. A ciência hoje trabalha com 

diversos tipos de inteligência, como 
linguistica, corporal, espacial, lógico- 

matemática, musical e intrapessoal 
(autoconhecimento), para citar ape- 

nas alguns exemplos. Por meio de téc- 

nicas de contraste e ressonâncias ele- 

tromagnéticas, os neurocientistas já 
conseguiram confirmar que o cérebro 

de um superdotado funciona de forma 

distinta. Sabe-se que o córtex cerebral 

desses prodígios é menor que a média 

Gustavo Saldanha, 8 anos, 
conheceu os Beatles aos 5 
e se apaixonou (hoje toca sete 

instrumentos). Na pandemia, viu 

aflorar seu gosto por tecnologia 
e empreendedorismo. Dá aulas 
virtuais aos avós e já sonha 
em criar o próprio estúdio, 

FALIDO 4 



+ 
CÉREBRO AFIADO 
Como identificar jovens com Q.l. alto 

y 4 Superdotados desenvolvem habilidades 
como aprender a falar e ler bem mais 
cedo, Eles tendem a ser leitores vorazes 

e com vocabulário extenso 

Br 
DE PADRÕES 

IM São observadores e capazes de reter 
+ informações com extrema facilidade, 

A habilidade os ajuda a resolver 
| problemas matemáticos e tocar 

h, instrumentos musicais 

Gê 
INSAGIÁVELO 

a Pequenos gênios são inquietos e testam 
a paciência dos pais com inúmeras 

perguntas. Ao eleger uma área de 
preferência, como carros ou 

dinossauros, tendem a se tornar 
especialistas 

Ad 
SR Prodígios mirins geralmente não se 

ses contentam em conhecer o trabalho 

alheio. Sempre buscam uma 

“AB abordagem própria 

- Crianças superdotadas podem ter 
dificuldade para se relacionar com seus 

colegas, sentir-se entediadas na sala de 
aula ou sofrer de ansiedade 
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na infância, mas aumenta e se sofisti- 

ca ao se aproximar da adolescência. 

Eles também apresentam maior volu- 

me de matéria cinzenta, o que lhes 
confere habilidade para lidar com da- 

dos e extrair conclusões, e as suas co- 

nexões neurais são mais velozes. Há 

casos de mentes autodidatas. A neu- 

ropsicopedagoga Priscilla Melim no- 

tou algo especial no filho Pedro quan- 

do ele tinha apenas 1 ano. “Ele nem 
falava, mas já sabia identificar todas 

as letras e números sem nunca ter sido 

estimulado”, conta. Aos 13, Pedro rea- 

liza uma série de atividades extracur- 
riculares e, segundo a mãe, mergulha 

em um determinado assunto de inte- 

resse e depois já parte para outro. 

O fenômeno levanta um questiona- 

mento: as altas habilidades são here- 

ditárias? “A influência genética é im- 
portante para tudo e responde por 

40% a 50% da inteligência, mas o am- 

biente pode tanto estimular quanto 
imibir habilidades inatas”, explica o 

neuropediatra Mauro Muszkat, coor- 

denador da Unifesp. “É o que chama- 

mos de epigenética.” Por essa razão, à 

sociedade deve oferecer oportunida- 
des enriquecedoras para que os dons 

se manifestem, não o caminho inver- 

so. “No Brasil, a desigualdade social 

achata a curva do desenvolvimento 
cognitivo e impede a manifestação de 

talentos invisíveis”, aponta Muszkat. 
Um bom exemplo vem do Japão, on- 

de Shinichi Suzuki (1898-1998), filho 

de um fabricante de violinos, revolu- 

cionou o ensino musical. Com a expe- 

riência de ter sido aluno do mestre ale- 

mão Karl Klinger, em Berlim, nos anos 

ROTINA AGITADA 
Pedro Melim Alonso, 13 
anos, está duas séries adiantado 
na escola, faz cursos extras 
de matemática, inglês e bateria 

e trabalha em um projeto para 

superdotados. Nas horas vagas, 
gosta de jogar videogame e fazer 
pesquisas sobre história. 
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1920, ele deu início a seu projeto bati- 

zado de Educação de Talento, na cida- 

de de Matsumoto, em 1945, quando o 

pais se recuperava da II Guerra Mun- 

dial. Sua metodologia era baseada no 
preceito de que toda criança nasce com 

um potencial a ser desenvolvido, em 
seu devido ritmo de aprendizagem é 

grau de mestria, quando exposta ao 

ambiente adequado. O Método Suzuki 

é hoje celebrado e adotado em diversos 
paises, inclusive no Brasil. 

A música, aliás, costuma forjar — e 

revelar — mentes brilhantes. Gustavo 

Saldanha se descobriu superdotado 

ao entrar em contato com a obra dos 
Beatles. “Ele é destro, mas toca como 

canhoto só para imitar o seu grande 
idolo, Paul McCartney”, conta a mãe, 

Luciene Saldanha. Embora importan- 
tes, testes de Q.I. não são recomendá- 

veis a todas as crianças, pois podem 
estimular um espirito de competição 
precoce e nocivo. A psicometria, no 

entanto, é bem-vinda quando se nota 

um desempenho fora do padrão, para 

cima ou para baixo. Além de definir 

quais rumos pais e professores devem 

seguir, os testes abrem portas funda- 

mentais, já que as melhores institui- 
ções costumam oferecer bolsas e ou- 

tros benefícios. É o que ocorreu com 
Laura Biichelle, brasileira de 9 anos, 

que vive em Orlando, nos Estados 

Unidos. “Ter o diagnóstico foi um di- 

visor de águas”, diz a mãe, Bruna Bu- 
chelle. “A Laura recebe todo o auxílio 

necessário, até uma carteirinha que 

da descontos em museus” 
Nem tudo são flores, nem mesmo 

para aqueles que gabaritam os exa- 
mes. É comum que crianças com alto 

Q.1. tenham também problemas de 
Interação social e fiquem entediadas 

em sala de aula, pois consideram o 

conteúdo muito simples. O processo 

de pular de ano na escola ou anteci- 

par a entrada na faculdade é comum e 

legalizado, mas deve ser feito com o 

devido auxílio profissional. “Nem 
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PRODÍGIOS O enxadrista 
Bobby Fischer e Wolfang 

Amadeus Mozart: façanhas 

históricas na infância 

sempre a maturidade emocional 

acompanha a cognitiva”, ressalta Joa- 

na Portolese, neuropsicóloga da Fa- 
culdade de Medicina da USP. “É pre- 

ciso ter cautela com esses jovens.” 
Há casos de superdotados com 

quadros mais leves de transtorno do 
espectro autista (TEA), transtorno de 

déficit de atenção com hiperatividade 
(TDAH) e ansiedade. São individuos 

hiperfocados em determinado tema, 
mas sem todas as capacidades de rea- 

lização à altura. Trata-se do que os 

especialistas chamam de dupla ex- 
cepcionalidade, quando há genialida- 

de em determinadas áreas e limitação 
em outras. Esses casos exigem maior 

atenção, mas não impedem que a 
criança seja feliz e bem-sucedida. 

A lingua inglesa chama os superdota- 
dos de gifted (presenteados, em tra- 

dução livre), definição que não pode- 

ria ser mais apropriada. Sob diversos 
aspectos, ter um cérebro afiado é mes- 

mo um presente sublime. E 
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no primeiro dia da volta à normalidade, forte movimento de passageiros 

DE PORTAS REABERTAS 
Os Estados Unidos liberam as fronteiras para viajantes estrangeiros após vinte meses e autoridades 

consulares se organizam para atender às demandas por vistos ALESSANDRO GIANNINI 

DEPOIS de vinte meses, os Estados 
Unidos, enfim, reabriram as suas fron- 

teiras para os viajantes estrangeiros. 
Como não poderia deixar de ser, a de- 

manda reprimida explodiu em países 

como o Brasil, o principal mercado da 

América do Sul para os americanos. 

Quem estava com a vacinação comple- 

ta e o visto em dia não teve dificuldade 

para embarcar nos aviões, mesmo 
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com as novas exigências do governo 
americano, ainda em decorrência da 

pandemia de Covid-19. Prova disso 
foram os brasileiros que pisaram nos 

principais aeroportos do segundo des- 

tino mais procurado pelos turistas da- 

qui — o primeiro é a Argentina. Quem 
precisa da documentação para viajar, 

porém, iniciou uma corrida aos sites 

dos consulados espalhados pelas 

principais capitais para agendar as fa- 
mosas entrevistas. Só em São Paulo, a 

espera está em quase um ano, No Rio 
de Janeiro, em cerca de 200 dias. À 

tendência, segundo as autoridades 
consulares, é que a situação se norma- 

lize ao longo do tempo, já que mais va- 

gas serão abertas frequentemente. 

As novas regras têm como princi- 

pal objetivo adequar os processos de 
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obtenção de visto nos consulados a 

uma realidade que ainda se impõe. “A 
pandemia não acabou”, alerta Robin 

Busse, chefe do setor de vistos de não 
imigrantes do Consulado dos Estados 

Unidos em São Paulo. Serão aceitas va- 
cinas aprovadas pela Food and Drug 

Administration (FDA), agência sanitá- 

ria americana, ou pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), o que inclui 

todos os imunizantes atualmente em 
uso no Brasil. A dose final deve ter si- 

do administrada duas semanas antes 
da data do embarque. 

Os viajantes totalmente vacinados 
têm permissão para entrar no pais se 

apresentarem prova de imunização e 
um teste de coronavirus negativo — 

pode ser PCR ou antigeno — três dias 
antes da partida. Menores de 18 anos 

estão isentos da exigência, mas devem 

fazer um teste dentro de 24 horas an- 
tes da viagem. Os comprovantes de 

vacinação comuns não têm a data de 
nascimento dos titulares e, portanto, 

não são aceitos pelas autoridades al- 
fandegárias americanas. “Aconselha- 

mos a quem for viajar obter o certifica- 
do digital do SUS, que traz o dado re- 
querido”, reforça Natalia Molano, fun- 
cionária do consulado americano. 

Quem já solicitou visto americano 

ou pagou as taxas consulares antes do 

POR QUE PAROU? 
O sufoco para obter o 
documento americano 

As entrevistas para o pedido de 
visto estavam paralisadas desde 

maio de 2020 

Foram abertas 3000 vagas 
para entrevistas, mas a agenda 

já foi preenchida 

Q 

Estudantes, participantes de intercâmbios 
e pessoas que estão viajando por razões 

humanitárias têm prioridade 
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início da pandemia tem algumas facili- 

dades. Portadores de visto expirado hã 
menos de 48 meses entram em um pro- 

cesso de renovação simplificado. As 
autoridades americanas estenderam a 

validade dos pagamentos até 30 de se- 
tembro de 2023, para permitir que to- 
dos os candidatos possam remarcar as 

entrevistas. Exceções para adianta- 
mento só serão aceitas em casos envol- 

vendo estudantes de intercâmbio, mor- 
te em família e situações humanitárias. 

A movimentação da embaixada e 
dos consulados dos EUA no Brasil 

tem um fundamento. Em março do 
ano passado, o governo americano fe- 

chou as fronteiras para 33 paises, in- 
cluindo o Brasil, por causa do vírus. 

Com isso, o turismo local sofreu as 

consequências. Segundo a US Travel 
Association, foram registradas per- 

das de quase 300 bilhões de dólares 
em gastos de visitantes e o fechamen- 

to de mais de 1 milhão de postos de 
emprego. Só em 2019, os brasileiros 

gastaram 11,3 bilhões de dólares em 
território americano. Durante a pan- 

demia, as chegadas do Brasil dimi- 

nuiram 90%, o que dá a dimensão do 

impacto financeiro da crise. 

Do lado de cá, o setor turistico 
também sofreu. De acordo com a As- 

sociação Brasileira de Agências de 
Viagens (Abav), as suas 2 200 em- 

presas associadas movimentaram 34 
bilhões de reais em 2019 e, no ano 

passado, liveram uma queda de 60% 

no faturamento. Por enquanto, a ex- 

pectativa é que 2021 seja um pouco 

melhor e que, em 2022, o setor regis- 
tre um aumento de 5% a 10% em re- 

lação aos niveis pré-pandemia. “O 
interesse das pessoas por viagens foi 

retomado 100%, porque elas querem 
sair”, diz Magda Nassar, presidente 

da Abav. A abertura das fronteiras 
no Brasil e no exterior, associada ao 

combate da pandemia e à manuten- 

ção das medidas de segurança sani- 
tárias, é o melhor caminho para o tu- 

rismo respirar aliviado. E 
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ESTA ITÁLIA 

NA EUROPA, boa mesa é assunto 

tão sério que, por pouca coisa, as re- 

lações entre dois paises podem en- 

a : = trar em ponto de fervura. À escara- 
muça do momento envolve, de um 

lado, a Itália e seu prosecco, o espu- 

mante mais vendido do mundo, e, de 

outro, a Croácia e seu Prosek, um vi- 

nho de sobremesa de consumo local. 

Ú governo e os produtores italianos batalham contra a Em outubro, a União Europeia acei- 
certificação, pela União Europeia, do Prosek, um vinho tou analisar o pedido croata de certi- 
croata de nome parecido com o do seu prosecco, O ficação de origem para o Prosek, O 

espumante mais vendido globalmente NATHALIE HANNA que lhe garante direito de uso do no- 
me para a bebida produzida na Dal- 

mácia, às margens do Mar Adriático, 
”. e sua comercialização no continente. 

f | Desde então, governo e produtores 

f e italianos pressionam a Federação 

» - q >. Europeia de Vinhos de Origem para 
Lad negar a reivindicação croata, alegan- 

ap do que autorizar a presença dos dois 

nomes parecidos nas prateleiras não 

ef só pode confundir os consumidores, 

redoma emilio gu a como abrir precedente para ações . "Eae | : que ameacem queijos, massas, embu- 

a ! tidos e uma série de outros produtos 

pm 2, | E ne alimentícios de identificação relacio- 

ML nada ao local onde são produzidos. 

A semelhança entre prosecco e 

Prosek se restringe à grafia e aos pre- 

W cos, entre 6 e 30 euros a unidade, 

gs e O vinho croata leva uvas nativas do 

| pr pais, não borbulha e apresenta sabor 
- adocicado. O prosecco, por sua vez, 

RE ss feito para ser consumido puro ou em 

| e spritzes, os drinques borbulhantes, é a 

-. E "a É ES bebida que embala o fervilhante verão 

et do ao europeu. Em 2020, quando a pande- 

' + Ega mia levou a um aumento do consumo 

RE Pe de bebidas alcoólicas, a Itália produ- 

DE e ziu 600 milhões de garrafas, movi- 
Í POR mentando 5 bilhões de euros em fatu- 

7 a apa Ser À ramento, um recorde para o espuman- 

É BORBULHAS te de acidez equilibrada e sabor refres- 
' y Prosecco: cante feito com uvas do tipo glera. Na 

É ( identificação Alemanha e na própria Itália, o salto 

| restrita por lei de vendas foi de 20%. No Brasil, a co- 

| à bebida feita mercialização de 300 000 litros tam- 

nas vizinhanças bem foi recorde. “O prosecco faz parte 

e Are da história da Itália e é motivo de or- 
Ê gulho nacional. Qualquer ameaça a 

STOCKPHOTO/GETTY IMAGES 
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ele terá sempre uma dura resposta”, 

diz Fernando Lima, da Associação 
Brasileira de Sommeliers, 

A Itália já amargou uma derrota 
nesse campo quando, em 2005, a 

Comissão Europeia determinou 

que a Hungria, e só ela, tinha di- 

reito ao nome da região de Tokaji 

para identificar um conhecido vi- 

nho de sobremesa, obrigando os 

produtores italianos de friulano 
tocal (este, o nome de uma uva 

local) a remover a segunda pa- 

lavra de seu rótulo — a deci- 

são afetou também vinicul- 

o é mund 

a pração 

ORGULHO NACIONAL Vinhados em Valdobbiadene: a cidade histórica tem uma confraria de apreciadores do espumante 

de espumante. Diante da grita geral, 

decidiu-se que a medida só vale para 
novos produtos dessa linha. 

Dentro da própria Itália, o Pro- 
sekar, um parente próximo do 

prosecco feito nos arredores de 

Trieste, também gostaria de ter 
seu selo de origem e acompanha 

de perto a campanha do Prosek 
croata. Detalhe: o centro de pro- 

dução fica na cidade de Prosecco, 
berço de todos os espumantes 

italianos. “O vinho daqui nas- 
ceu 300 anos antes do atual 

prosecco”, afirma Milos 

tores na Alsácia e na Aus- o so Skabar, dono de um vinhe- 
trália. Os ciosos fabrican- esa polpa do na região. A Itália res- 
tes do champanhe francês seita ponde por 27% da produ- 

igualmente perderam o bO0 ção global de espumantes, 

sono quando, em julho, o seguida da França (22%), 
governo da Rússia decidiu MILHÕES Alemanha (14%) e Espa- 

que a bebida borbulhante 
tradicionalmente produ- 

de garrafas de 

prosecco e teve 
nha (11%). À campeã de 
faturamento, porém, se- 

zida no país — e só ela — faturamento gue sendo a França, visto 
pode ser chamada de recorde de que seu carro-chefe, o 

champanskoe, sendo to- | champanhe, custa até dez 

das as demais, inclusive o | vezes mais. “A grande po- 

champanhe francês, rele- BILHÕES DE EUROS | putaridade do prosecco é 
gado à denominação geral explicada justamente pelo 

equilibrio entre qualidade e preços 

razoáveis”, diz o pesquisador Mauro 
Zanus, da Embrapa Uva e Vinho. 

Embora seja conhecido desde a 
Antiguidade, foi a partir do século 

XVIII que o prosecco se popularizou 

por toda a Itália e as regiões do Vêne- 
to e de Friuli-Venezia Giulia, no nor- 

deste do pais, se consagraram como 
produtoras oficiais dessa variedade de 

espumante. Em 2009, elas receberam 
o selo D.O.C., que garante controle so- 

bre a origem e a garantia de que só é 
prosecco se foi feito lá. Nas redonde- 

zas da serenissima Veneza, a bebida é 
tema de celebrações anuais e estrela 

de clubes exclusivos, como a confraria 

de cavaleiros de Valdobbiadene, onde 

faz parte do ritual dos novos membros 

entornar no mínimo meia garrafa de 
uma só vez. Vilarejo a uma hora de 

distância de Veneza, tombado pela 
Unesco como Patrimônio da Humani- 

dade, Valdobbiadene sonha ser a me- 

ca do prosecco. “Queremos tornar 

nossa cidade conhecida em todo o 

mundo. Ela é rica em história, tradi- 

ções e cultura”, disse a VEJA o prefei- 

to, Luciano Fregonese, Salute! m 
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INOVAÇÃO 

OS OLHOS 
DA CARA 

Tecnologia de reconhecimento facial para pagamento 
de compras e serviços chega ao Brasil. O desafio agora é 
zelar pela privacidade dos consumidores SABRINA BRITO 

OS USUÁRIOS do metrô de Moscou 
(leia mais na pág. 80), que passam de 

9 milhões por dia, não precisam mais 
fazer fila para comprar bilhetes. Um 

novo sistema, lançado em 240 esta- 

ções da capital russa, não necessita 
de dinheiro, cartão ou smartphone, 

“Basta olhar para a câmera para pas- 
sar pelas catracas”, disse o prefeito de 

Moscou, Sergey Sobyanin, em um tui- 
te na noite anterior à estreia do pri- 

meiro sistema de reconhecimento fa- 
cial em grande escala do mundo, O 

Face Pay. Para acioná-lo, os passagei- 
ros só têm de cadastrar fotos, um car- 

tão do banco e sua versão do bilhete 

único em um aplicativo. A moderni- 
dade, disponivel também em paises 

como China, Estados Unidos, Espa- 
nha, Israel e Nigéria, chega agora ao 

Brasil com mais força. 
As empresas brasileiras já tinham 

a biometria facial no seu radar. Em 
2017, a Renner foi uma das primeiras 

a usá-la, mas de forma mais restrita, 

como a concessão de crédito. Come- 
cou testando a tecnologia em 58 de 

suas unidades, no Rio de Janeiro, em 

São Paulo e Porto Alegre. Em março 

do ano seguinte, implantou-a nas 
suas 330 lojas. Em 2020, mais um 

avanço: o cliente não precisava mais 
tirar a máscara para ser reconhecido. 

Recentemente, outros negócios no 
pais adotaram o sistema, agora para 

completar pagamentos na boca do 

caixa. A rede de supermercados 
D'Ville, de Uberlândia, e o grupo va- 

rejista Muffato, com sede em Cascavel 
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e lojas nos estados do Paraná e São 
Paulo, foram alguns deles. 

Uma das vantagens do reconheci- 
mento facial é diminuir o contato com 

máquinas de cartão e outros equipa- 
mentos, uma caracteristica de valor 

em tempos de distanciamento social. 

É simples: o usuário baixa um aplica- 
tivo, cadastra um cartão de crédito ou 

débito e tira alguns autorretratos. Ao 
ser escaneado, o rosto do cliente é re- 

conhecido pelo sistema e o crédito fei- 
to na conta da empresa. O mecanis- 

mo, garantem os programadores, di- 
ferencia uma pessoa real de uma foto 

ou vídeo, o que diminui significati- 

vamente a possibilidade de fraudes. 
“Essa tecnologia já está presente no 

nosso dia a dia, em aplicativos de ban- 
cos e no desbloqueio de smartpho- 

nes”, afirma Eládio Isoppo, CEO da 
Payface, que fornece o serviço. “O pa- 

gamento é só uma variação dela.” 
Há outros usos possíveis. Pouco 

tempo atrás, o gigante chinês Tencent 
anunciou que utilizaria o reconheci- 

mento facial para impedir que meno- 

res de idade joguem videogame até de 
madrugada. Em São Paulo, o Aero- 

porto de Congonhas começou a testar 
câmeras de biometria facial para faci- 

litar a comprovação de identidade 
dos passageiros e agilizar o embar- 

que. Uma questão permanece no ar: à 
privacidade. Como garantir que os 

dados e imagens armazenados pelos 

estabelecimentos não sejam compar- 
tilhados com terceiros? Há menos de 

um mês, a Meta, a holding do Face- DIULGAÇÃO 

HAN HEMIMAGINECHINA AFF 
E) 
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4 
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NA FÉ App da Payvface, 
no Brasil: programadores 

dizem que o sistema é seguro 

A DISTÂNCIA Varejo na China: o 
dispositivo elimina o contato físico 

com a máquina na hora da compra 

book, divulgou que acabaria com o 
recurso em suas plataformas para as- 

segurar aos usuários de suas redes 

sociais que as imagens arquivadas 

não corram risco de ser acessadas ex- 

ternamente. A empresa tem sido alvo 

de criticas por parte de ex-funcioná- 

rios e do governo americano. 
De fato, há questões sensiveis em 

jogo. Em Moscou, as autoridades lo- 
cais instalaram uma rede com cerca 

de 175 000 câmeras de vigilância com 
capacidade para reconhecer o rosto 

das pessoas. Ativistas de direitos hu- 

manos disseram que o sistema foi usa- 

do tanto para identificar opositores do 

governo de Vladimir Putin quanto pa- 

NOVA FACE 
Como funciona a tecnologia 

O cliente baixa 
o aplicativo e 
cadastra um 
cartão para 0 

pagamento 

No próximo 
passo, O app 
exige que 0 

usuário insira 
fotos do rosto 

No momento 
do pagamento, 
basta olhar para 
a câmera de 
um tablet do 

estabelecimento AFAR 
; ho reconhecer 0 

| 1 rosto, O programa 
A Y » verifica a identidade 
q 1) do consumidor 

J e 0 dinheiro é 
transferido 

ra garantir que a população cumprisse 
o confinamento a que a cidade foi sub- 

metida na primavera de 2020, 

Os especialistas alertam sobre o fa- 

to de que é fundamental que as empre- 

sas ajam de modo transparente em re- 
lação ao funcionamento da tecnologia 

e o armazenamento de informações. 
Só assim a pessoa que for pagar a conta 

se sentirá protegida e segura para mos- 
trar a cara diante do equipamento. Re- 

solvida essa questão, o uso do reconhe- 

cimento facial representa a moderniza- 

ção de um processo que vem passando 

por transformações intensas nos últi- 

mos. Isso é Ótimo para a parte mais in- 
teressada na história: o consumidor. E 
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BRAVURA CANINA Dachshund toma sua dose na Rússia: o país iniciou a campanha de proteção em abril deste ano 

NAS PEGADAS DA VACINA 
A Rússia e os Estados Unidos imunizam animais contra a Covid-19, Cães, gatos, gorilas, tigres e ursos 

estão entre os protegidos. De recompensa, eles ganham marshmallows e sorvete PAULA FELIX 

DEPOIS de mais da metade da popula- 

ção de seres humanos do planeta ter to- 

mado ao menos uma dose das vacinas 

contra a Covid-19, agora começa a corri- 

da para proteger os animais. Na Rússia € 

nos Estados Unidos, pets domésticos e 
bichos vivendo em zoológicos começa- 

rama receber as injeções de imunizantes. 
Há dois objetivos na iniciativa. Primeiro, 

impedir que eventuais infecções evoluam 
para quadros preocupantes da enfermi- 

dade. Segundo, atenuar o risco de ocor- 

rência de mutações no SARS-CoV-2, 0 

virus responsável pela Covid-19, no or- 

ganismo animal. Cada vez que um virus 
passa de uma espécie para outra, a pro- 
babilidade de isso ocorrer é significati- 
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va e uma dessas transformações pode 
criar uma versão habilitada a contami- 

nar o humano com graus de transmissi- 
bilidade e de letalidade elevados. 

Não se pode esquecer que pelo menos 

75% das doenças infecciosas emergentes 
são de origem animal, incluindo a Co- 

vid-19, “Hoje, mais do que nunca, pode- 
mos ver a importante conexão entre a 

saúde animal e a saúde humana”, ressal- 
tou a Organização Mundial da Saúde em 

seu posicionamento sobre o tema. Até 
agora, O que se sabia sobre a Covid-19 
em animais é que a doença não se mani- 
festaria neles de forma tão agressiva 
quanto em humanos. Um estudo realiza- 

do no Brasil pelo Laboratório de Pesqui- 

sa Clinica em Doenças Febris Agudas do 
Instituto Nacional de Infectologia Evan- 

dro Chagas (INI/Fiocruz) confirmou es- 

sa percepção, registrada em estudos se- 

melhantes feitos no mundo. O pesquisa- 

dor Guilherme Calvet analisou, entre 
março e outubro do ano passado, 21 pa- 

cientes com diagnóstico de Covid-19 e 
seus 39 animais de estimação, dos quais 

29 eram cães e dez eram gatos. “Os re- 
sultados demonstram que, de 21 domici- 

lios diferentes, quase a metade apresen- 

tava um ou mais animais de estimação 

positivos para SARS-CoV-2”, informou. 

Foram nove cachorros (31%) e quatro 
gatos (40%) infectados ou expostos ao 

virus. Os animais obtiveram resultados 



DISTÂNCIA SOCIAL 

Se for diagnosticado com Covid-189, 
mantenha distância do animal de 

estimação e peça para outra pessoa 

cuidar dele 

Não acaricie, beije nem compartilhe 

alimentos com o pet 

Evite dormir com o animal 

de estimação 

Caso tenha contato com o gato ou 
cachorro infectado pelo vírus, 

higienize as mãos com água e 

sabão ou álcool 70% 

Desinfete o chão e demais superfícies 
usadas pelo animal 

Não há recomendação para uso 

de máscara em animais 

Não aplique álcool em gel nos animais 

de estimação, pois isso pode causar 
lesões 

Se o animal apresentar coriza, tosse, 
secreção ocular, febre, prostração, 

diarreia e dificuldade para respirar, 
leve-o ao veterinário 

de RT-PCR positivos de onze a 51 dias 

após o aparecimento dos primeiros sin- 

tomas de seus tutores. A literatura regis- 

tra que a carga viral nos bichos é baixa e 
que os sinais por eles manifestados são 

leves, como coriza e tosse. 
Uma pesquisa publicada na semana 

passada, no entanto, sugere que pode 
haver exceções a esse quadro. Um time 

de cientistas ingleses e franceses identi- 
ficou, pela primeira vez, um cachorro e 

dois gatos infectados pela variante alfa 

do SARS-CoV-2, surgida no Reino Uni- 
do. Os pets manifestaram miocardite 

(inflamação do músculo cardiaco) entre 
três e seis semanas depois de seus tuto- 

res testarem positivo para a doença. 
Outro ponto é que até o momento não 

há indícios de que os animais transmitam 
o virus para seres humanos. O que ocorre é 

o contrário, com tutores infectando os ani- 
mais. “Os gatos são mais suscetíveis à in- 
fecção do que os cães. Em condições con- 

troladas de laboratório, verificou-se que 

NAS MÃOS DA CIÊNCIA Nos EUA, campanha nos zoos: furão protegido 

os felinos podem transmitir o virus para 

seus companheiros de espécie. No entan- 
to, não está comprovada a transmissão do 

novo coronavirus de cães para outros ca- 

chorros ou gatos”, diz Guilherme Calvet. 

Apesar da baixa gravidade das mani- 
festações clínicas da Covid-19 em bichos, 

tornou-se clara a necessidade de uma va- 

cina indicada a eles. Em abril, a Rússia re- 

gistrou o primeiro imunizante, fabricado 
pelo Centro Federal de Saúde Animal da 

Rússia. A Carnivac-CoV tem como alvo 

cães, gatos, visons e raposas. No pais, O 

mercado de pele de animais é um nicho 

importante e serviu de alerta o caso dos 
17 milhões de visons abatidos na Dina- 

marca, no ano passado, por causa de li- 
nhagens do virus que sofreram mutações 

e infectaram algumas pessoas. 
Nos Estados Unidos, desde julho 

mais de 100 espécies de mamiferos abri- 

gados em zoológicos, santuários e insti- 
tuições acadêmicas começaram a rece- 

ber uma vacina experimental fabricada 

q 

ZOETIS/0AK LARO DO 

pela Zoetis, empresa com foco em saúde 

animal. Sua criação se deu após uma so- 
licitação do Zoológico de San Diego. Em 

janeiro, os cuidadores depararam com 
gorilas infectados. Os animais, idosos, 

apresentavam tosse leve, secreção nasal 
e letargia. Com a autorização do Depar- 

tamento de Agricultura dos Estados Uni- 
dos, tigres, ursos-negros, leões da mon- 

tanha, furões e ursos-pardos foram os 
primeiros a ser imunizados. De recom- 

pensa pela picada, receberam esguichos 

de leite de cabra, marshmallows e sor- 

vete. A vacina é experimental e, segun- 

do informações da fabricante a VEJA, 
26000 doses estão sendo doadas a or- 

ganizações de catorze países. Por aqui, 
não há movimentação em relação à pro- 

teção de animais. No Zoológico de São 
Paulo, o maior da América Latina, os bi- 

chos não estão sendo vacinados e, se- 

gundo a instituição, não há previsão pa- 
ra que isso ocorra. Mas é muito bom que 

a preocupação com os animais exista. E 
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VERTICAL Fachada: projetado por Juan Herreros e Jens Richter, o espaço faz parte do circuito cultural do centro da cidade 

A CASA DO GRITO 
Óslo, a capital da Noruega, celebra Edvard Munch com um museu moderno e espaçoso para 
abrigar uma coleção extraordinária com mais de 28 000 obras de arte ALESSANDRO GIANNINI 

NA MANHÃ do dia 22 de agosto de 
2004, fazia uma temperatura agradá- 

vel no verão de Oslo, capital da No- 
ruega. Por isso, chamou atenção dos 

visitantes do museu no bairro de 
Toóyen a entrada de duas pessoas 

mascaradas e com roupas pesadas. 

O edifício que abrigava o legado do 

pintor norueguês Edvard Munch 

(1863-1944) estava cheio. Mas nin- 
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guém ousou se aproximar dos intru- 
sos porque estavam armados. Segui- 

ram diretamente aonde estava uma 

das versões da pintura O Grito, um 

clássico do artista, e a tiraram da pa- 
rede. No caminho para o carro de fu- 

ga, pegaram ainda mais uma pintura, 

a também celebrada Madonna. Dois 

anos depois, ambas foram finalmente 

resgatadas, após uma série de prisões 

e tentativas frustradas de localizá- 
las. A facilidade com que o golpe foi 

aplicado levou as autoridades munici- 
pais a investir em uma casa mais se- 

gura e à altura daquele tesouro nacio- 

nal. E assim nasceu o novo Munch, 

museu dedicado à obra do expressio- 
nista, que acaba de ser inaugurado. 

Projetado pelo arquiteto espanhol 

Juan Herreros e seu sócio Jens Rich- 
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MINIMALISTA Ambiente interno: onze salas permanentes e temporárias 

ter, o prédio de treze andares às mar- 
gens do Fiorde de Oslo abriga, além 

do legado artístico do pintor, um tea- 
tro, uma biblioteca, um cinema, um 

restaurante rooftop, além de espaço 

para exposições temporárias. Com 
60 metros de altura, a torre é revesti- 

da de painéis de alumínio reciclado, 
que refletem o sol durante o dia e emi- 

tem a luz interna à noite através de pe- 
quenas perfurações. A seção superior 

inclina-se sobre um edifício menor, 

com três andares, onde fica a entrada 

principal. O conjunto compõe o cir- 
cuito cultural do bairro de Bjórvika, 

com a ópera da cidade e edificios resi- 

denciais construidos como parte de 

um projeto de renovação urbana. 
“O prédio está aí, tem uma presença 

poderosa e faz parte da cidade”, de- 
clarou Herreros, que foi criticado pelo 

alto custo da iniciativa — cerca de 260 

milhões de dolares — e pelos interio- 

res minimalistas. 

Os entusiastas, no entanto, não 
economizaram elogios. Um deles, por 

óbvio, foi o atual diretor do Munch, 
Stein Olav Henrichsen: “Esqueça tudo 

o que você sabe sobre museus, isso é 
totalmente diferente”. Um indicativo, 

além da arquitetura, é o logo, que es- 
quece a palavra “museu” e aparece na 
fachada em letras imensas e inclina- 

das, talvez para atrair um público 

EMUNCHMUSEET 

SLAKSEN MUNCH 

EINAR À 

mais jovem. Outro é o modo como o 

acervo do artista, que doou seu patri- 
mônio à capital norueguesa quatro 

anos antes de morrer, está disposto 
nos onze espaços expositivos. São 

mais de 28000 obras de arte, além de 
textos, cartas, fotografias, equipa- 

mentos e outros pertences pessoais 
que totalizam 42 000 itens. Na produ- 

ção artística, que cobre de 1873 a 

1944, destacam-se naturalmente as 
várias versões de sua pintura mais ce- 

lebrada, O Grito, cujo rosto só é me- 
nos conhecido do que a Monalisa, de 

Leonardo da Vinci. 
Além do acervo de Munch, a insti- 

tuição abriga as coleções de Rolf Ste- 

nersen, Amaldus Nielsen e Ludvig 

O. Ravensberg. Juntas, elas revelam 

um panorama da história da arte que 
se estende por quase 100 anos. Atual- 

mente, há cinco exposições temáticas, 
com obras do acervo que mostram as 

várias facetas de Munch, desde as 
grandes telas até as experiências com 

autorretratos (ou seriam selfies?), pas- 

sando pelas elaboradas xilogravuras. 

Hã ainda mostras rotativas, como a 

que relaciona o trabalho da inglesa 
contemporânea Tracey Emin com o 

norueguês. É um pequeno mundo de 
possibilidades no que está sendo con- 

siderado o maior museu do mundo de- 
dicado a um só artista. 

Foi uma jornada dificil. O projeto 
surgiu em 2008, quando a Câmara 

Municipal de Oslo resolveu que a cole- 
ção Munch precisaria de um novo 

abrigo. Após idas e vindas, cancela- 

mentos e reinícios, o concurso voltou à 

vida. Inicialmente, a inauguração esta- 

va prevista para 2014, quando a No- 

ruega celebraria os 200 anos de sua 

Constituição. Problemas com o proje- 
to arquitetônico e os custos, além da 

pandemia, acabaram atrasando a 
inauguração, até o mês passado. Entre 

criticas e elogios, as autoridades fize- 
ram o que se esperava delas ao serem 

apontadas como fiéis curadoras de 

uma obra singular: preservá-la. E 
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A LITERATURA EGRA 
É RIQUÍSSIMA 

O escritor Stefano Volp, de 30 anos, criou uma editora para publicar clássicos de autores negros inéditos 

HÁ CINCO ANOS, eu tinha um bom cargo em uma agência 
de publicidade — trabalho que me ajudou a conquistar uma 

vida fora da periferia onde cresci, no Jardim Gramacho, em 

Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Apesar da estabili- 

dade, chegou um momento em que tive de encarar meus so- 
nhos. Entrei na sala do meu chefe, coloquei a carteira de tra- 

balho na mesa dele e disse: “Sou um artista, não me encaixo 
mais aqui”, Expliquei meus planos e ele me apoiou. Eu queria 

trabalhar com a escrita, mas sabia que não seria fácil — e não 
foi. Me reinventei, passei por necessidades financeiras, mas 

superei os obstáculos e hoje vivo das palavras. Sou autor de 

livros, entre eles o best-seller Homens Pretos (Não) Choram, 

tradutor e roteirista de séries e filmes. Neste ano, fundei a 

editora Escureceu, formada por profissionais pretos e volta- 
da para a publicação de livros clássicos de autores negros es- 

quecidos ou embranquecidos pela história. 
Aprendi a ler com minha mãe, que é professora, quando 

eu tinha 3 anos. Na escola, a biblioteca era meu lugar de re- 
fúgio e de liberdade. Eu sofria bullying por ser diferente — 

mais tarde descobri ser gay, algo que, pelo jeito, as outras 
crianças já sabiam, O interesse por ler me fez cursar jorna- 

lismo. Consegui uma bolsa em uma faculdade particular na 

Zona Sul do Rio e lã, ao notar que eu era o único estudante 
preto — que mal tinha dinheiro para pegar o transporte pú- 

blico —, entendi a frase da filósofa Lélia Gonzalez: “A gente 
não nasce negro, a gente se torna negro”. 

Outra ficha caiu quando percebi a falta de clássicos de 
autores pretos nas livrarias — e que os poucos publicados 

apresentam uma narrativa de sofrimento. Foi então que tive 
a ideia do Clube da Caixa Preta, uma sociedade de leitura 

com assinatura mensal de 8 a 10 reais. Ah, fazemos um ga- 

rimpo literário. Resgatamos contos clássicos inéditos no 
Brasil provando que nossa história tem, sim, fatos tristes, 

masa literatura negra é riquíssima, feita de muitos temas. 

A demanda pelo clube evoluiu e os leitores queriam mais 

que um conto por mês. Nasceu assim a editora Escureceu. 

Nela produzimos edições de luxo, com capas elaboradas e 
brindes que acompanham desde romances inéditos no Bra- 

sil até clássicos nacionais, como Clara dos Anjos, de Lima 
Barreto. Por enquanto, trabalhamos de forma pontual, com 

livros feitos sob demanda via campanhas de financiamento 
coletivo. A média de arrecadação é de 60 000 reais por titu- 

lo. Assim, as obras saem da gráfica vendidas. Estamos pro- 
duzindo agora A Morte do Mago (1932), de Rudolph Fisher, 

o primeiro romance policial americano escrito por um ho- 

mem negro e com personagens também negros. 
Empreender não estava nos meus planos. Na periferia, 

mal nos ensinam matematica, quanto mais empreendedoris- 

mo e educação financeira. Para tocar meu negócio, eu me 

amparo em profissionais de diferentes áreas, como contabi- 
lidade e administração. Também prezo por trabalhar ape- 

nas com profissionais pretos. Há quem diga que é dificil en- 

contrá-los, mas rebato; eles existem, são qualificados e estão 

em busca de oportunidades. Recentemente, traduzimos um 

conto do russo Alexander Pushkin (1799-1837). Demorei 

dois meses para achar esse tradutor, mas encontrei, na 

Bahia, e fizemos duas traduções, uma literal e outra afrocen- 

trada — reimaginando a história de um ponto de vista afri- 

cano. Para criar uma rede de pessoas negras no mercado 
editorial, desenvolvemos um banco de dados, que hoje conta 

com cinquenta nomes, entre tradutores, revisores, ilustrado- 
res e outros. É comum que editoras me peçam indicações de 

profissionais. Faço isso, pois sei que sou um ponto fora da 

curva. Quem nasce na favela acha que nunca sairá dali, pois 

os sonhos são soterrados. Mas a literatura me salvou — e 

quero que ela alcance cada vez mais pessoas. E 

Depoimento dado a Raquel Carneiro 
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OSTENTAÇÃO CAMARADA 
Um belo volume de fotografias revela como as suntuosas estações de metrô da era soviética 

serviram à proposta de mostra 

QUANDO O METRÔ de Moscou 

começou a ser construído, em 1931, a 

pioneira Londres já tinha trens sub- 

terrâneos ha quase setenta anos. Co- 
mo não podiam ser os primeiros — 

uma obsessão da URSS —, cabia aos 
soviéticos pôr de pé o sistema mais 

majestoso já visto, escancarando pa- 
ra o mundo a força e o desenvolvi- 

mento da potência socialista. Assim, 
tomaram como inspiração a luxuosa 

arquitetura dos antigos czares, dan- 

do ao transporte público o epiteto de 
“Palácio do Povo”. Sustentadas por 

colunas de mármore e com lustres de 
cristais pendendo do teto, as elabo- 

radas estações se espalharam por 
toda a União Soviética. Elas ganha- 

ram agora um retrato definitivo pelo 
olhar do fotógrafo alemão Frank 

Herfort, que há dez anos reside em 

Moscou. Ele retratou 770 estações 

espalhadas por Rússia, Uzbequistão, 

Belarus, Ucrânia, Azerbaijão, Geor- 
gia, Republica Checa e Hungria, en- 

tre 2014 e 2020. O resultado está re- 
unido no livro recém-lançado na Eu- 

ropa CCCP Underground: Metro 

Stations of the Soviet Era (URSS sub- 

terrânea: as estações de metrô da era 
soviética, em português), ainda sem 

tradução no Brasil. “Tive uma infân- 

cia de influência soviética na Alema- 
nha Oriental e sempre me interessei 

por esse mundo que desapareceu 
com a queda do muro de Berlim”, 

contou ele a VEJA. 
O principal repre- ABUSO 

sentante de tamanha Em Moscou: 

ostentação é o metrô juventude 

de Moscou. Inaugu- trabalhou 

rada em 1935, a ma- de graça 

lha de 412 quilôme- a serviço 

tros conta com 241 do partido 

BO 17 DE NOVEMBRO. 202% 

FOTOS FRANE HERFORT 

rao mundo a força do comunismo AMANDA CAPUANO 
E 1 ha pe q + sm E — rr Sid ip i E = e ap 

o mu e 

or or mm E 

pe A 

E 
a ae e pe “r 

CIÊNCIA Na Rússia: teto emula colmeia em homenagem a botânicos 



CONQUISTA 
] Boi 

S Em Belar 

LUXO AO POVO 

No Uzbequistão: 

fábricas criadas 

para fazer lustres 

estações — sendo 44 delas patrimô- 

nio cultural do pais. Revestidas de 
materiais nobres, como mármore e 

granito, com tetos que vão do aboba- 
dado ao futurístico, e mosaicos arte- 

sanais, as estações serviram de ins- 
trumento político de Josef Stalin 

(18/8-1953) para propagar seu dis- 

curso anticapitalista. “Antes da Re- 
volução Russa, os palácios eram 

ambientes restritos à aristocracia. 
A ideia do metrô era tornar grandio- 

so um lugar onde as pessoas frequen- 
tam cotidianamente”, explica o histo- 

riador Rodrigo lanhez, radicado na 
Rússia há dez anos. Assim, as estru- 

turas mais pomposas datam do pe- 

riodo stalinista, como a Komso- 

molskavya, batizada em homenagem 

aos Komsomol, juventude comunista 

que participou de sua construção — o 

que até hoje levanta questões sobre o 
uso de mão de obra escrava disfarça- 

da de ato patriótico. A estação de teto 
amarelo e ornamentos barrocos é a 

mais movimentada do sistema, que 
recebe 9 milhões de pessoas por dia. 

[tem obrigatório nas paradas, os 

lustres imponentes, que vão do 
bronze ao cristal, receberam aten- 

ção especial do governo soviético, 
que via na iluminação uma forma de 

aliar avanço tecnológico e beleza. 
“Eles construiram uma fábrica des- 

sas peças só para atender ao metrô”, 
conta lanhez. Nos anos 90, com a 

queda do regime, os exageros deram 
lugar à praticidade, com azulejos em 
vez de mármore em alguns locais. 

A partir da era do presidente Vladi- 
mir Putin, no entanto, retomou-se o 

apreço pelo luxo “para todos”. Não 
por acaso, essas estruturas majesto- 

sas se tornaram atrações turísticas e 
cenário para selfies — as estações 

possuem até indicações no chão que 
sugerem os melhores ângulos para 

fazer uma foto. Evidentemente, Her- 

fort não precisou desse tipo de dica 
para retratar os palácios subterrá- 

neos do comunismo. E 
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FENÔMENO Moon em ação: suas pancadas imprevisíveis deram ao grupo britânico um caráter selvagem e agressivo 

Pete Townshend. Para 

s não ficar atras, o baterista 

Keith Moon passou tam- 

bém a despedaçar seu kit ao final de 
cada espetáculo. Para além da panca- 

| daria, havia uma quimica musical fu- 
| riosa entre os dois. Mestres dos acordes 

poderosos, Townshend era literalmen- 

O lendário grupo The Who volta à cena com uma biografia te empurrado pela locomotiva ritmica 
sobre Keith Moon, o mais pirado dos integrantes da banda de Moon, cabendo ao baixista John 
inglesa e um dos maiores bateristas da história do rock Entwistle, conhecido como “dedos de 

trovão”, preencher os espaços com ra- 

FELIPE BRANCO CRUZ jadas de som à altura da dupla. À frente 

grupo britânico The Who 
maugurou nos anos 60 a 

onda de destruição de 

instrumentos no palco, 

| | com o momento do “sa- 

| crificio” da guitarra de 
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VIDA LOUCA Quarteto original: Entwistla, Townshend, Daltrey e Moon 

dos três solistas ensandecidos tocan- 

do ao mesmo tempo havia ainda o 

frontman Roger Daltrey girando o mi- 

crofone pelo fio e encarnando o per- 

sonagem Tommy, O garoto cego, sur- 

do emudo protagonista da Óópera-rock 

homônima (alias, a criação desse gê- 

nero foi outra invenção da banda). 

Ao lado dos Stones, o The Who é o 
único remanescente da chamada inva- 

são britânica aos Estados Unidos da dé- 
cada de 60, mas somente Townshend 

e Daltrey carregam hoje a chama 

(com 76 anos e 77, respectivamente). 

Entwistle sofreu um infarto fatal em 

2002 e Moon morreu em 1978. Ago- 

ra, é por meio de um mergulho na 

personalidade destrutiva e rebelde do 
baterista que o legado do grupo vem 

novamente à tona, na forma da bio- 
grafia Keith Moon — A Vida e a Mor- 

te de uma Lenda do Rock, escrita pe- 

lo jornalista britânico Tony Fletcher e 

que acaba de chegar ao Brasil, com 

um atraso de mais de duas decadas 

desde seu lançamento, em 1998 — e 

uma revisão ampliada em 2005. 

Curiosamente, o livro com acaba- 

mento de luxo segue dois outros lan- 

camentos literários da banda no pais 

neste ano: À Era da Ansiedade, uma 

aventura de Pete Townshend pela fic- 

ção, e a autobiografia Valeu, Professor 

Kibblewhite, do vocalista Roger Dal- 
trey. O revival do interesse pelo grupo 

em plena era digital não ocorre por 
caso. “O streaming mudou o consumo 

no mercado musical. Se antigamente 

ouviamos só o que era lançado na nos- 

sa época, hoje um adolescente escuta 

The Who e Billie Eilish na mesma 

playlist”, disse Fletcher a VEJA, 

Os fãs de Billie Eilish, porém, po- 

dem ficar boquiabertos diante da 

KEITH MOON: 

A VIDA E A MORTE 

DE UMA LENDA 

DO ROCK, de Tony 

Fletcher (tradução 

de Paulo Alves; 

Belas Letras; 944 

páginas; 129 reais) 

ONPROTOSHOT GETTY IMAGES 
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vida louca de Keith Moon. Nascido 

no pós-guerra, em 1946, e filho de 
uma familia suburbana de Londres, 

Moon não queria ser igual ao pai, 
um operário, e encontrou no rock 

and rolla válvula de escape para 

gritar suas frustrações. O jeitão de- 

bochado e autodestrutivo atraiu uma 

serie de mitos ao seu redor. “Ele 

acumulou várias vidas em uma só. 
Talvez a maior lenda sobre Moon 

envolva seu aniversário de 21 anos, 

quando ele teria jogado um carro 
dentro de uma piscina. É mentira. E 

eu não fiquei feliz em arruinar essa 
história”, afirma Fletcher. 

Este é o grande mérito da obra: en- 
contrar a versão mais próxima da ver- 

dade dos obscuros fatos da vida do 

roqueiro. Entre eles o mais traumático 

de todos: a morte do motorista Neil 

Boland. Moon se culpava de ter atro- 
pelado o motorista após tentar fugir 

de uma confusão em um pub em Lon- 

dres, em 1970. Fletcher, porém, afir- 

ma que Moon não dirigia o carro e 
desmente a narrativa de que a briga 

toi motivada por uma gangue de skin- 

heads. O fato é que o baterista assu- 
miu a responsabilidade pessoal, legal 

e emocional pela morte, o que o afetou 
profundamente. “Foi um ponto de vi- 

rada na vida dele”, diz o autor. 
Os dias que antecederam a morte 

do superbaterista, em 7 de setembro 

de 1978, vitima de uma overdose de 

remédios usados para controlar o al- 

coolismo, tambem foram meticulo- 

samente investigados. Na ocasião, 

Moon tentava se livrar do vício e evi- 

tava eventos que pudessem servir de 

gatilho para a bebida, Justamente 
por isso Fletcher diz não acreditar na 

hipótese de suicídio. “Não acho que 
ele queria se matar, mas acredito que 

Uma morte como essa era inevitável”, 
disse o autor. “Foi uma vida muito 

louca e muito rápida.” A pancadaria 
do The Who, com a ruidosa partici- 

pação de Moon, porém, continua 

mais viva do que nunca. E 
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“MENOS DE 19” Will Poulter como o vendedor e Michael Keaton como o 

— dê 

médico: a segurança da droga era fraude 

VICIADOS EM LUCRO 
Baseada em um livro-reportagem e com elenco excelente, a minissérie Dopesick aponta como 

a ganância corporativa tornou os americanos dependentes de opioides ISABELA BOSCOV 

PARA MÉDICOS como Samuel Fin- 
nix (Michael Keaton), a medicação 

vendida como milagrosa parecia 
mesmo sê-lo. Com consultório numa 

cidadezinha de mineração de carvão 

do Kentucky, uma das regiões mais 
pobres dos Estados Unidos, Finnix li- 

dava como podia com uma clientela 
sujeita a acidentes de trabalho que 

não raro deixavam sequelas doloro- 
sas ou Incapacitantes. Resistente a 

prescrever narcóticos fora do am- 
biente hospitalar, Finnix foi persuadi- 

do pelas alegações da FDA, a agência 
americana de saúde, e de vários estu- 

dos científicos supostamente de boa 
proveniência de que, embora o re- 

cém-lançado OxyContin fosse um 

opioide — uma das classes de subs- 

B4 17 DE NOVEMBRO, 2021 

tâncias mais viciantes que existem —, 
menos de 1% dos usuários se tornava 

dependente dela, Dois comprimidos 
de 10 miligramas ao dia e pronto, pa- 

cientes como a jovem Betsy Mallum 

(Kaitlyn Dever), com uma lesão grave 

nas costas causada por um acidente 

na mina, se viam livres de toda a dor. 

Mas os 10 miligramas logo vira- 

vam 20, e depois 40, e então 80, ou 
muito mais. Quando as prescrições 

não mais bastavam para satisfazer a 
dependência — não que a maior parte 

dos médicos e hospitais relutasse em 
emiti-las —, o paciente caia na mão de 

traficantes de pílulas, e delasia para o 
potentissimo Fentanyl ou para a he- 

roina injetável. Adaptada de um li- 

vro-reportagem, Dopesick (Estados 

Unidos, 2021), a minissérie em oito 

episódios que acaba de estrear no 

Star+, mostra como, em poucos anos, 
situações como a de Betsy já estavam 

multiplicadas aos milhões: pacientes 
em busca de alívio para dores crôni- 

cas ou mesmo triviais dores de cabe- 

ça iam virando adictos de uma droga 
devastadora. A epidemia americana 

dos opioides já responde por meio mi- 
lhão de mortes (e contando) em pou- 

co mais de duas décadas e um núme- 
ro colossal de pessoas arrasadas por 

uma dependência altamente resisten- 
te ao tratamento, Outros efeitos cola- 

terais: uma onda sem precedente de 

crimes, violência doméstica, prosti- 

tuição, sindromes neonatais e maze- 

las socioeconômicas de toda espécie. 



Não é casual que se tenha dito aqui 

que a medicação foi “vendida”. Dope- 
sick abarca múltiplos pontos de vista 

— de pacientes, familiares, médicos, 
agentes federais, promotores —, mas 

no seu centro está a maneira agressiva 
e fraudulenta como a fabricante do 

OxyContin, a Purdue Pharma, pôs sua 
droga no mercado. A Purdue mirou 
pesado em médicos e equipes hospita- 

lares e escolheu lançar a novidade em 
áreas de mineração, siderurgia, extra- 

ção de madeira e afins — locais em 
que quase todo o emprego vem de tra- 

balho físico intenso e perigoso, e onde 
boa parte da população vive em fragi- 

lidade financeira, com acesso precá- 
rio à cobertura de saúde. Em um pro- 
cesso mal explicado, também, a em- 

presa conseguiu que a FDA atestasse 
na bula do OxyContin que ele era me- 

nos viciante e por isso podia ser usado 
sem contraindicação no tratamento 

de dores moderadas. 
Opiáceos (como o ópio, a morfina e a 

heroína) são usados há séculos e sua ver- 

são sintética, os opioides, há décadas. 

Mas, até o OxyContin, opioides só eram 

indicados para dores intensas, sob con- 

trole severo. Com as farmácias inunda- 

das de comprimidos, o uso recreativo 

(que, aliás, é tudo menos isso) de opioi- 

des explodiu junto com o uso por pres- 
crição. Como qualquer modalidade de 

uso continuado da droga é potencial- 
mente uma espiral, à medida que o orga- 

nismo desenvolve tolerância a ela o cé- 
rebro adapta seu funcionamento à sua 

presença, as consequências são incalcu- 
laveis. Há três meses, a Justiça america- 
na pós nelas uma espécie de preço: a 

Purdue foi dissolvida em um acordo de 
falência que prevê a destinação de 4,5 

bilhões de dólares para ajudar a sanar os 
efeitos da epidemia. O arranjo, porém, 

praticamente isenta de culpabilidade a 
família dona da Purdue — inclusive Ri- 

chard Sackler (na série, Michael Stuhl- 

barg), que capitaneou o desenvolvimen- 

to da droga e sua promoção. Para as viti- 

mas da epidemia, é pouco. E 
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ZONA CINZENTA Ruth e Tessa: um jogo perigoso de gestos mínimos 

IDENTIDADE 
CAMUFLADA 

Na Manhattan dos anos 20, um caos íntimo mas voraz 
se instala quando duas amigas negras se reencontram — 
e uma descobre que a outra há anos finge ser branca 

CONFORME a regência, o verbo to 

pass tem diferentes significados. 
Mas, no vocabulário americano, 

quando ele vem sozinho, designa (ou 

costumava designar) uma só coisa: 
que uma pessoa negra de pele mais 

clara ou traços mais caucasianos 
está passing, ou passando-se, por 

branca. É uma expressão perversa, 
que não só carrega a culpa da re- 

núncia à própria identidade como 
implica que os brancos que inadver- 

tidamente acolhiam entre si o “ini- 
migo” eram as vitimas da fraude. 
Em Identidade (Passing, Inglaterra/ 

Estados Unidos, 2021), a estreia na 
direção da atriz inglesa Rebecca 

Hallja disponível na Netflix, Rennie 
(Tessa Thompson) decide se passar 

por branca numa ida a Manhattan. 
Cheia de medo, a moradora do então 

próspero Harlem, casada com um 

médico e mãe de dois meninos, ar- 

risca a farsa por algumas horas para 

ir às compras e tomar chá em um ho- 
tel de luxo. Lá, encontra uma velha 

amiga, Clare (Ruth Negga) — e des- 

cobre que Clare está há anos “pas- 

sando”: tem agora a pele alva, cabe- 

los loiros, roupas carissimas e um 

marido, John (Alexander Skars- 

gard), que diz que não, os negros não 

lhe desagradam: ele os odeia mes- 

mo. John, e claro, não percebe que 

Rennie é negra. E ignora que tam- 

bem sua mulher o é. 
O encontro é como uma pedra jo- 

gada em um lago: a superficie antes 
calma irrompe em circulos que se 

expandem até distâncias imprevisi- 
veis. Clare entra na vida de Rennie e 

lá decide ficar, brincando com a pró- 

pria dissimulação e instaurando ao 
seu redor uma espécie intima mas 

voraz de caos. Menos ambicioso que 
o romance 4 Marca Humana, de 

Philip Roth, o filme de Hall é, no en- 
tanto, mais específico e meticuloso, 

sempre atento aos gestos quase im- 
perceptíveis do jogo entre os perso- 

nagens — um jogo que Tessa, magis- 

tral, ganha de lavada. E 

Isabela Boscov 
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CHOQUE Carla em Belo Horizonte: o texto de estreia foi engavetado após cena violenta que assustou até a própria escritora 

NO ABISMO FAMILIAR 
Em novo livro, a mineira Carla Madeira, autora do best-seller Tudo É Rio, observa a dinâmica 

de clãs que, em tensão crescente, acabam em atos extremos RAQUEL CARNEIRO 

LÁ PELO INÍCIO dos anos 80, Carla 
Madeira estudava matemática na 
Universidade Federal de Minas Ge- 

rais e pegava carona com o pai, pro- 
fessor do mesmo curso na instituição. 

Certo dia se assustou quando, ao en- 

trar no carro, viu o pai emocionado 
com uma história que acabara de ou- 

vir. Tratava-se de uma mulher que, 
irritadissima com o filho no ônibus, 

desceu do veículo, deixou a criança 
na calçada e subiu novamente, indo 

embora. A cena perseguiu Carla des- 
de então. “Pensava naquela criança, 

em como ela confiava na proteção da 

mãe e foi traída. Mas busco entender 
o lado da mãe e o que leva alguém ao 

extremo”, conta a VEJA a autora mi- 
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VÉSPERA, 

de Carla Madeira 

(Editora Record, 

280 páginas, 49,90 reais 

e 34,90 reais o e-book) 

neira de 57 anos. Trama semelhante 

conduz seu terceiro e novo romance, 
Vespera. Nele, uma mãe com os ner- 

vos à flor da pele para o carro e deixa 
o filho de 5 anos na rua em Belo Hori- 

zonte. Rapidamente ela se arrepende, 

mas, quando retorna para buscá-lo, o 

menino não está mais lá. 

A obra chega às livrarias em um 
momento propício. Recentemente, 

Carla caiu nas graças de novos leito- 
res, que fizeram dela a segunda escri- 

tora brasileira mais vendida do ano, 
atrás de Itamar Vieira Junior, com o 

pop Torto Arado. O carro-chefe é seu 
primeiro romance, Tudo É Rio, lan- 
cado de forma independente em 2014 

e relançado neste ano pela Editora 

ALEXANDRE RESENDENITRO 



Record — que também publica 

Véspera. Somados à segunda obra 
da autora, A Natureza da Mordi- 

da, de 2018, os livros formam 
uma espécie de trilogia emocio- 

nal, com histórias de famílias co- 

muns que, atravessadas por dile- 

mas morais e episódios de violén- 

cia, lidam com o indefensável na 

intimidade do lar. 

Em Véspera, Vedina, a mãe que 
busca o filho após largá-lo na rua, 

é, por assim dizer, um efeito cola- 
teral da história central, protago- 

nizada pelos irmãos gêmeos Caim 
e Abel. Embriagado e ressentido, 

o pai batiza os filhos com os no- 

mes dos trágicos irmãos bíblicos, 
em um ato de vingança contra a 

frieza da mulher beata. Se na nar- 

rativa religiosa Caim mata Abel 

por ciúme, aqui a autora inocenta 
Caim diante da personalidade 

questionável de Abel — que será, 
no futuro, marido de Vedina e pai 

do menino desaparecido. 
Dona de uma escrita precisa, 

poética, mas sem afetações, Carla 

trocou a matemática por jornalis- 
mo quando o gosto pelas palavras 

falou mais alto. O mergulho na fic- 
ção surgiu por acaso, quando ima- 

ginou o triângulo amoroso de um 
homem, sua mulher e uma prosti- 

tuta em Tudo É Rio. Ela escreveu 

até chegar à cena em que narra 

uma agressão revoltante (mais de- 

talhes do que isso é spoiler), que 

deixou a própria em choque, con- 

denando o livro a catorze anos na 
gaveta. Questionada sobre como é 

possível se surpreender com a pró- 
pria escrita, Carla é prática: “Ao 

escrever, empresto meu corpo aos 
personagens. São pessoas impre- 

visíveis, que agem de forma absur- 
da. Por isso, tento ver todos os la- 

dos antes da inevitável explosão”. 

O exercício de empatia é difícil, 
mas instigante quando vindo da 

pena da autora. E 

WALCYR CARRASCO 

GORDOFOBIA EM AÇÃO 
Há um exército de pessoas ocupadas em vigiar a balança alheia 

SEMPRE me espantei com a impor- 

tância que as pessoas dão ao peso 
alheio. Alguém me encontra e já vai 
comentando: “Engordou”... Ou “ema- 

greceu”. Fala-se de regimes o tempo 

todo e surgem as dietas mais malucas 

possiveis. Agora, com a recente morte 
da cantora Marilia Mendonça, poucos 

foram os obituários que não se referi- 
ram ao peso. Deu-se tanta importância 

a seu peso corporal quanto à sua voz e 
carreira musical, Existe uma avidez 

por discutir o peso alheio. Já se proces- 

sa por gordofobia. É um direito. Mas, 
na vida comum, a rejeição continua, 

Soube de que nem gos- 

Até um tempo relativamente recente, 

magrice demais era feio. Vejam Ma- 
rilyn Monroe, icone da beleza, faleci- 

da em 1962. Era gordinha, com todo 

respeito. Um modelo estético que se 
invejava e desejava. A mulher mais 

bela do mundo. Se eu recuar no tem- 
po, encontraremos mais e mais mu- 

lheres acima do peso sendo admira- 
das. As magras não faziam sucesso, 

Muito magra era considerada doente. 
Houve uma virada no conceito estéti- 

co. Queria entender o porquê. 

Segundo o livro O Mito da Beleza, 
de Naomi Wolf, a sociedade aposta 

em um padrão que sur- 

tavam de contratar gor- tá giu para que as mulhe- 

dos. Para a vaga, sempre de um homem res sejam aceitas no 
o mais magro. mi famoso morre, mercado de trabalho, 

Fui esbelto até os 30 a ” e: Isso também se esten- 

anos. Depois engordei e ninguem discute deu aos homens. Ao 

há tempos luto contra exibirem uma aparén- 
minha FA Toda SEU peso, como cia saudável e tir 

semana Ga gi ocorreu com todos sã ps 

para perder peso. Al- ale » mais aptos a vitórias 

guns vêm disfarçados Marília Mendonça profissionais. Resulta- 

de amizade: “Ter barri- 
ga é perigoso”. Até concordo, gordura 

no figado não é bom. Outros de piada. 
Mas o que um gordo suporta não é fá- 

cil. Não são conselhos dados por mé- 
dicos. Há um exército de seres huma- 

nos ocupados em lutar contra o peso 
alheio. Há algum tempo as modelos 
plus size ganharam espaço, por um 

simples motivo: as mulheres acorda- 
ram. Descobriram que nem sempre é 

possível ter um corpo magríissimo. 
São consumidoras ávidas de fotos, 

propagandas, nas quais se vejam de 
fato representadas. 

Tudo tem a ver com um ideal esté- 
tico, em que as mais vigiadas são as 
mulheres. Se um homem famoso mor- 

re, ninguém discute seu peso, como 

ocorreu com Marilia Mendonça. Eu 

me pergunto de onde vem tanta raiva? 

do: meninas e tambem 
meninos se submetem a dietas malu- 

cas e procedimentos estéticos cada 
vez mais cedo. 

Naomi Wolf comparou as calorias 
que “deveriam” ser ingeridas para al- 

cançar o chamado corpo perfeito: 800 

a 1000 diariamente. No gueto de Lo- 
dz, durante o nazismo, os judeus se 

alimentavam com rações que tinham 
de 500 à 1200 calorias. Que tal a 

comparação? Não é a toa que aumen- 
tam as mortes por anorexia. 

O adeus de Marilia Mendonça pro- 
vou que a gordura ainda tem sua pa- 

trulha, Gordofobia? Não acabou, Con- 
tinua em alta. Ao chamar uma garota 

de “gordinha”, muitos acham que es- 

tão fazendo piada. Na real, estão man- 
tendo um padrão, que dói, machuca e 

continua sendo repetido. m 
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METANO VEJA RECOMENDA 

TELEVISÃO 
ANÔNIMO 
(Nobody, Estados Unidos/lapão, 2021. Disponível 

para aluguel no NOW e outras plataformas) 
Hutch Mansell (Bob Odenkirk) é uma 

daquelas figuras insipidas de um su- 
búrbio americano qualquer: põe o 

lixo na rua à noite, repete a mesma ro- 
tina dia apos dia, tem um emprego te- 

dioso na firma da familia de sua mu- 

lher (Connie Nielsen) — que, aliás, já 

mal o nota na paisagem doméstica. 

Quando um casal de marginais pé de 
chinelo assalta sua casa, ele não reage 

e, do filho aos policiais e os vizinhos, 
não há quem não o ridicularize por 

isso. Mas, entre outros pertences, O 

casal roubou um mimo da filha pe- 

quena de Hutch, que vai recuperá-lo 

e, numa cena barbarizante, mostra 

que, bem, ele tem um passado. Oden- 

kirk, sempre irresistível, vende sem 
nenhuma dificuldade este breve (só 

86 minutos), veloz e divertido John 

Wick suburbano. 

PERIGOSOS Christopher Lloyd e 

Bob Odenkirk no filme: tiro, pancada 

e bomba na calmaria do subúrbio 

DISCO 
IF WORDS WERE 
FLOWERS, Curtis 

Harding (disponível 

nas plataformas 

de streaming) 
Uma das novas estrelas do soul e do 

R&B, o guitarrista americano Curtis 

Harding ganhou destaque ao mistu- 
rar elementos do blues, gospel e rock 

em suas composições. Em seu tercei- 
ro álbum, ele tirou lições da pande- 

mia, inspiração para letras que falam 
de amor e compaixão. Na suingada 

I Won't Let You Down, canta que 

não deixará uma amiga ficar triste. 

Já na canção que dá nome ao disco, 

cita um ditado que se deve dar flores 
aos entes queridos enquanto eles es- 

PANDEMIA Harding: o novo trabalho do guitarrista fala de amor e compaixão tiverem vivos. 

FACEBOOK PCURTISHARDINGOFFICIAL 
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LIVRO 
CASA GUCCI, de Sara bay 

Forden [tradução de Gloria Cunha; 
Seoman;320 páginas; 64,90 reais 

2 48,90 reais o e-book) 

No dia 27 de março de 

1995, o empresário italiano Maurizio 

Gucci foi morto com quatro tiros à 

queima-roupa em Milão. Dois anos 
antes, ele havia vendido sua parte na 

poderosa grife que leva seu sobreno- 
me. O chocante assassinato foi enco- 

mendado pela ex-esposa do magnata, 

a socialite Patrizia Reggiani. Em rit- 

mo de romance policial, o livro de Sa- 
ra Gay Forden faz uma detalhada in- 

vestigação do crime enquanto acom- 

panha a ascensão da marca. A obra 

inspirou o filme de mesmo nome de 

Ridley Scott, previsto para este ano. E 

ESTUDE 

vERGA! 
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DORA KRAMER 

JOGO DE AMARELÕES 
NUNCA, desde a redemocratização, 

uma eleição presidencial foi igual à 

outra no Brasil. Cada qual teve ca- 
racteristicas próprias. Ás peculiari- 

dades estiveram presentes até mes- 
mo naquelas em que o(a) chefe da na- 

ção foi reeleito(a). É assim, as condi- 
ções objetivas mudam, as estratégias 

das campanhas se adaptam a elas e 

os discursos dos candidatos seguem 

as demandas do eleitorado. 

Em 2022 também tudo será bem 

diferente do que foi em 2018, a co- 

meçar pela duração da campanha, 
No oficial, são 45 dias. No paralelo, 

porém, é muito mais longa que as 
anteriores, pois começou quando 

Jair Bolsonaro, ainda no primeiro 
ano de governo, pôs a candidatura 

da reeleição na rua. 
A prevista radicalização não che- 

ga a ser um dado novo, mas não fal- 

tam ineditismos como o fato de o em- 

bate reunir o atual e um ex-presiden- 

te da República. Acrescente-se a lista 
o bate-cabeça da oposição aos dois. 

O maior problema desse campo 
nem é o mar de pretendentes, mas o 

deserto de ideias. Bem ou mal, nas 
eleições anteriores havia um conceito 

por trás das candidaturas. 
Em 1998, Fernando Henrique 

Cardoso já não contava com o impac- 

to positivo do Plano Real que o ele- 
geu em 1994 e, em meio a uma crise 

econômica, precisou se valer do re- 
ceio da sociedade de perder os ga- 

nhos obtidos com o fim da inflação. 
Em 2002, Luiz Inácio da Silva 

lançou mão da esperança (“venceu o 

medo”, lembram-se?) de que uma 

mudança radical liderada por “um 

brasileiro igualzinho a você” propor- 
cionasse 0 almejado bem-estar social 

absoluto. Em 2006, o grande ativo de 

um Lula mergulhado no escândalo 

do mensalão foi o céu de brigadeiro 
da economia e o auxilio precioso da 
campanha errática da oposição. 

Em 2010, o então presidente, no 

auge da popularidade, fez de Dilma 

Rousseff um clone denominado 
“mãe do PAC” ou “a mulher do Lula”, 

conforme a conveniência, que ven- 
dia a expectativa de dias ainda me- 

lhores pela frente. 

Em 2014 instituiu-se o reino das 

fuke news numa campanha de sórdi- 

da ousadia que, aliada ao ilusório “já 
ganhou” em Minas Gerais, levou 

Aécio Neves à derrota por muito 
pouco e permitiu a Dilma a renova- 

ção do mandato, que perderia por 
incompetência e trapaças outras, 

dois anos depois. 

“O problema maior 
das forças de centro 

não é 0 mar 
" decandidatos. 
E o deserto de ideias 
No intervalo entre a ressaca do im- 

peachment e a próxima eleição, assu- 
miu o vice-presidente, que deixaria O 

cargo com inacreditáveis 4% de ava- 
lação positiva. Lula estava preso, fa- 

zendo campanha fictícia com uma 
candidatura àquela altura impossível, 

a oposição meio engatada no barco 
de Michel Temer meio confiante na 

atração de votos por gravidade. O cli- 

ma era de desesperança. 
Nesse ambiente surgiu Jair Bolso- 

naro vendendo seus devaneios extre- 

n Os textos dos colunistas não refletem necessariamente as opiniões de VEJA 
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mistas. Colou. A despeito de todos os 

pesares dai decorrentes, emocionou. 
De um lado quem estava disponivel 

para aquele tipo de emoção e, de ou- 
tro, quem acreditou não haver outra 

forma de impedir a volta do PT. Boa 
ou ruim, houve motivação. 

Justamente o que falta para a próxi- 

ma eleição. Estamos em campanha há 
três anos. Tempo suficiente para que 

os partidos dispostos a correr na pista 
do centro da avenida eleitoral entre os 

dois ditos extremos já tivessem encon- 
trado algo de consistente e, sobretudo, 

inspirador, para dizer aqueles de quem 
pretendem atrair os votos. 

Os lideres nas pesquisas tratam de 

assegurar suas reservas de mercado. 
Falam para as respectivas “bolhas”, 

inflando a rejeição mútua da qual 
ambos são dependentes. Mesmo que 

donos de portentosos telhados de vi- 
dro, ainda detêm o monopólio dos 

discursos ditos de direita e de esquer- 
da. Repetem-se e fazem isso porque 

os supostos concorrentes não os 
obrigaram a se mexer para além da 

área de conforto. 

Cada qual à sua maneira, Lula e 

Bolsonaro tocam corações. Apre- 

sentam-se em cores fortes, enquan- 
to seus opositores se vestem em tom 

pastel na pregação genérica da paci- 
ficação política, da desigualdade so- 

cial e do crescimento econômico. 
Bons temas, mas por ora carentes de 

abordagem vigorosa, original e, so- 
bretudo, factível. 

Além dos convertidos, dificil que 

alguem hoje saiba citar razões para 

escolher esse ou aquele pretendente 

da chamada terceira via. Na hipotese 
otimista de terem excelentes ideias 

para lançar no “momento adequa- 
do”, lícito concluir que estão com re- 

ceio de exibir fraquezas autorizando 
o eleitor a interpretar que o time faz 

um jogo de amarelões. 

Portanto, hora de achar algo a di- 
zer a fim de não arcarem com mere- 

cido prejuizo. E 
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